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 خالصه :

 

 تنبيهي كه آنچنان، كندمي خودش گير دامان را خانواده خشم اشجواني شيطنت بهر از كه ساله شانزده دخترك، ساحل

 و نيست جوي چاره كشورمان شمال نواحي از دست دور روستايي در پدرش پير عمه پيش به دختركمان فرستادن جز به

 البته صد كه دارد منطقه آن جنگل از چشمه سر كه عجيب هايىاتفاق، دهدمي رخ روستا آن در هايياتفاق سان بدين

نيست لطف از خالي خواندش  . 
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 :گفتار پيش

 كه چيزي، دارد جريان آن در طنز كه ادبي متنى نوشتن. باشد نچسب هم شايد يا جالب يا و سخت خيلى شايد

 از رست نويسندگان كه است شده كم قدرآن ادبي هاىنوشته خوانندگان كه چرا. بخورد چشم به آيدمي پيش كم

 به يقتشو را خوانندگان، جديد موضوع يك و طنزگونه ادبي متن يك با داشتم آن بر سعي من اما؛ دارند نوشتن

 . كنم ژانري و قلم نوع هر خواندن

 يهريش و رگ با نحوي به باشدكه هاشما يا من حال و حس و كالم تيكه تواندمى "الكچرى تابستان" داستان

 . شد نخواهم هاناشناخته كشف در داستان اين هيجان منكر البته صد كه است خوهم بسيار جوانى

 جان هاگريه هرچند، آوردمي اىخواننده هر لب به را لبخند و است سنى رده هر مختص رمان اين گفت بايد لذا

 . داستان اين متون در دهدمى

 .جانم از زترعزي مادر، امخواننده اولين به كنممى تقديم كه است من نوشته كوتاه داستان اولين الكچري تابستان

 

 :مقدمه

 .ندارد معنا زندگي؛ هاثانيه اين از بعد گويندمى كه هاييآن از، خطم آخر كردممى حس چرا دانمنمى

 ...آخر در و كرد رصد را صورتم، وجب به وجب قرارشبي چشمان، رسيد هادقايق به و گذشت هاثانيه

. تاس زندگى پايان برايم اشآبى چشمان بستن، نداشتم دوست هيچوقت من كه چيزي، بست را چشمانش

 پيچك همانند دستانش و رساند من به را خودش قدم دو با سريع ايلحظه در و فشرد هم روي محكم را لبانش

 . پيچيد دورم به
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 .دانممي را اين؛  سوزاندمي مرا آخرش گرما اين اما؛ عشق گرماي به دقيقا، بود گرم آغوشش

 :گفتم بغض با و گزيدم را لبم

 .گناهى تو، نكن_

 :گرفت جانم از نفس ايزمزمه با و فشرد خودش به مرا تربيش

 . ـناه گـ ترينشيرين هم تو و_

 :زدم لب آرام لرزانم صداي با، تركيد بغضم و شد شل عضالتم

 .ببخش، بودي تو من الكچري تابستون_

 :داستان شروع

 فرمان به را روحم و مغز عجيبي شور يك، امتحانات و مدارس خباثت از پر فصل شدن تمام و تابستان رسيدن با

 ؟نكنم چه و كنم چه بايد اصفهان گرم تابستان با آنكه حال. آورد در خودش سركشي و

 كه مينه، كند سرگردان مرا غيض و نور از پر فصل اين بگذار. مرگ مثل كشنده، باشد كشنده و گرم بگذار اصال

 .است كرده خودش شيفته بدجور را نوجوان منِ، مشق و درس سرسخت دشمن و است تابستان اسمش

 جىآب هايهوار بلند صداي آن بند پشت و نشست يادگار به امروزه هر توصيف و خيال از لبانم كنج لبخندي

 .پراند جا از بدجور را پرداز خيال منِ. سودابه

 بيا ؟نويسيمي عاشقونه شعر من طرف از مردم پسر يجزوه تو ديگه حاال؟ بيشعور كجايي، احمق يدختره هى_

 . گيرمنمي آروم نكشمت تا كه بيا... خانم ساحل ببينم جااين
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 عشقي زا پر گل دست صداي پس، گشت تبديل ريزي هايخنده به آن بند پشت و شد تروسيع و وسيع لبخندم

،  امخاطره نوشتن حال در انباري در من كه بكند را فكرش عمرا. رسيد گوش به باالخره بودم انداخته راه به كه

 . سودابه ورود از انگيز هيجان و دلچسب يخاطره يك

 كنممي قلم رو پات و دست بدجور، كنم پيدات اگه كه كنم صاف باهات رو حسابم بذار بيرون بيا؟ ساحل كجايي_

 . بيا، ها نره يادت حسابه، حساب تا كه

 خود با و گذراندم نظر از را عصباني و كمر به دست يسودابه، انباري يخورده خاك و كوچك يپنجره از آرام

 :كردم زمزمه

 !برهمي حتما كه رو سرم نكنه قلم رو پام و دست، سرخه چه اوه اوه_

 مادر كه آخ، كوبيدمي امسينه بر تاببي گنجشكي مثل دلم.گذاشتم قدم در طرف به آرام آرام و گزيدم را لبم

 .شود صفت اژدها يسودابه اين دست از باليم سپر كه نيست

 . رفتم فرو خانه مظلوم و شجاع دختر نقش در و كشيدم عميق نفسي

 ؟دادن خواستگاريت به منفي جواب نكنه؟ شده چي، آبجى سالم اِه_

 .شد ور حمله سمتم به دو با و كشيد بنفشي جيغ آخرم حرف شنيدن با

 ومش فدايت نامه مردم پسر جزوه تو رفته اِ اِ، مغزبي يدختره بردي رو آبروم، شده ذليل بگيري درمونبي و درد_

 ؟اه؟ كنم اتخفه بگيرم؟ كذايي متن اون پايين بود چي ديگه نوشتنت سودابه اون بيشعور آخه، نوشته

 .گرفتم خودم به مظلومي يقيافه، خورديممي تاب حوض دور گونه تهديد صورت به كه حالي در
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 سر اهدانشگ رفته كي هر؟ كردم بد؟ بياي در ترشيدگي اين از خواستممي كردم بد، جون آبجي كنم كارچي خب_

 هم خواستگار يه هنوز رفتي ساله سه تو وقتاون، برگشته بچه تا ده و شوهر يه و خواستگار تا پنج با ماهه دو

 .نداره نمك كه بشكنه دست اين اِي، نداري

 ؟ها خهآ چه تو به،  پرو يدختره چه تو به آخه، نذاشتي مواسه آبرو كه دستت اين بشكنه علي حق به، ايشاهلل_

 .كرد بلند را آخم و خورد كمرم به محكم كه كرد پرتاب سمتم به و آورد در را هايشكفش

 ،بهت داد منفي جواب هم خدا بنده اون بعد و كردند تمسخره نفر چند يه فوقعش شده چي مگه حاال، آبجى اِه_

 ؟ديگه چيه هوارات و داد اين پس

 اين تا كشيدم چي دونيمي؟ زدي گندي چه فهميمي، احمق داره زن، زنيمى دم ازش كه خدايي بنده اون_

 ؟ كنم جور و جمع رو گندت

 :گرفتم خودم به گريه حالت و ايستادم لحظه يك جايم سر

 . تمآينده نگران من آبجي؟ بشي دوم زن بايد يعني؟ تو نداري شانس چرا آخه_

 در نيديد العاده فوق كشي گيس و گيس يك. كرد ناراحتم مثال چهره مهمان آبدار كشيده دو و رسيد بهم ناغافل

 . كرديممي چال را ديگرهم جاهمان بايد يقينا، آمدنمي مادر اگر كه بود افتاده راه به حياطمان

 .كرديممي تهديد را ديگرهم چشمانمان با و بوديم شده خيره يكديگر به اخم با دو هر

 . است كرده موم و مهر ترشي اصل سركه با را جانم سودابه آبجي سرگذشت كه شوم خدا قربان آخ

 .كردمي بدل و رد دوتايمان بين ايغره چشم گاهي از هر و بود نشسته بينمان اخم با مادر

 :پرسيدم نگراني با و نياوردم تاب سر آخر
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 ؟ بشي دوم زن تو ميده اجازه بابايي نظرت به آبجي_

 پنكه هب را پاهايم مطمئنا نبود مادر گري ميانجي اگر، زد صدا جيغ با را اسمم و كرد حمله سمتم به سوالم اين با

 .دادمي خوردم به كتك داشتم جان تا و كردمي وصل سقفي

 .نميشه حل چيزي كتك و دعوا با،  دخترجان كن كنترل رو خودت سودابه_

 هم بكشيش سهله كه دعوا و كتك، كرديد رو سوگوليتون اين طرفداري قدراين؟ نميشه حل مامان؟ نميشه حل_

 از اخد واي، نوشته چيا مرضيه شوهر مرتضوي آقاي جزوه تو رفته دونيدنمي كه شما مامان؟ نميشه حل چيزي

 .شده گور به گور ساحل اين دست

 اريك زدن گند نواي و كندمي رجوع استخوانت و مغز به كه هاييآن از، گرفت فرا را درونم گنگ و ناشناخته حسي

 اب طاليي دور طبي عينك آن با گونهچه كه كردم نگاه مادر به مظلوم و چيدم بر لب. آويزدمي روانت و روح به را

 گوش طوراين عاقبت و آخر دانستممي. دهدمي گوش سودابه شكايت به اشگونه معلم جديت و حواس تمام

 .بيايم پايين شيطان خر از، معروف قول به خواستنمي دلم چرا دانمنمي اما؛ بود نخواهد نفعم به هادادن

 قرض نامه جاش به وگرنه، گرفتي رو دوستت شوهر جزوه بودم نكرده بو رو دستم كف كه من سودابه آبجي_

 و دومش زن ميشي فوقش، نشد بد كه هم حاال، پولداره خيلي مرضيه شوهر كه دونيمي، نوشتممي رو پول گرفتن

 ؟نه خوبه، دوستت بهترين هووي

 .بيشعور يدختره كشمتمي_

 .داديم تكيه سرمان پشت ديوار به ترس از دويمان هر كه كرد بلند را صدايش شديدي اخم با مامان

 ؟ميده معني چه خونهم دوتا واسه هاخوندن كُري اين، هستيد بزرگي دختراي بكشيد خجالت، كنيد بس_

 :داد پاسخ بلندي نسبتا صداي با و پريد جا از هو يك سودابه
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 الالش هب لي لي هرچي بسه، نميشم قبلي سودابه ديگه من بگذريد مسئله اين از ساده اگر علي والي به مامان_

 تونساله ونزدهش دختر اين با ببينم حاال، خودتونه با تصميم زدم رو حرفم من... پيشرفته كجا تا ببينيد؛ گذاشتيد

 .زنيدمي سرمون به گلي چه ميشه بزرگيش ادعاي كه

 :گفت و زد پلكي آرام و شد خيره ناراحتم مثال چشمان به ايلحظه مادر

، لحتراما بالواجب و بزرگ، دوستت نه بزرگترته خواهر سودابه، باش اتتنبيه منتظر اومد بابات كه شب؟ ساحل_

 .نشه دار لكه تونخواهرانه حرمت اين كارات با باش مواظب، سرگرميت و خنده براي ايوسيله نه

 . نزنم جدي بحث اين در دوباره ناروا حرفي تا گزيدم لب و بردم فرو امسينه در را سرم آرام

 .ديگه ياال دِ، بيرون نزن اتاقت از نيومد بابات تا و اتاقت برو پاشو هم حاال_

 صالا اما؛ آيد رحم به دلش بلكه شدم خيره مادر به نشسته اشك به چشماني با و شدم بلند جايم از حرص با

 :تمگف دردمندي با امناراحتي تمام با آخر لحظه در، شد خيره من به پيروزمندانه سودابه. نكرد كه نكرد نگاهم

 .نباش ناراحت، كنيمي شوهر روز يه هم تو باالخره آبجي_

 .مامان اِه_

 شكلم دوني آشغال و داشتني دوست اتاق به را خودم فورا و كردم فرار جاآن از لبخند با، معترضش صداي با

 .انداختم

 ورد به اماستادانه گندكاري البته صد و مادر هايتهديد،  سودابه ولز و جلز از مرا، جانم هدايت صادق ولگردِ سگ

 هم جان پدر رساي صداي حتي كه بودم شده غرق هدايت صداق دارجان هاينوشته در قدرآن، بود كرده

 .كشد بيرون "ولگرد سگ" نام به ايخلسه از مرا نتوانست

 .ندارد وجود ـناه گـبي منِ براي بخششي كه فهميدم مادر توسط زدن در بدون هم آن اتاق درب شدن باز با
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 روان و روح عذاب بشه كه ندي تاب دهنت داخل قدرياون رو گوشت گرم چند اون باشه حواست، شام بيا_

 ؟باشه بگير موني الل خوب دختر يك عين، خواهرت

 :گفتم ايزده غم و ناراحت صداي با

 .جانم مادر باشه_

 :گفت رفتمي كه طورهمان و نشاند اشچهره به اخمي نيمچه

 .بد دختر نميشم خامت من_

، هسوداب آبجي جز به كه دادم سر انرژي پر سالمي و رساندم نفرمان پنج سفره سر بر را خودم آرام هاييقدم با

 .  دادند را جوابم بقيه

 :گفتم و دوختم امساله هشت سعيد به را نگاهم

 ؟تو بودي كجا، سعيد اِ_

 :داد پاسخ گذاشتمي دهانش در را عدسي خورش از پيماني و پر لقمه كه حالي در

 .نگو كه داد حال قدراين، آبجي كردممي بازي فوتبال_

 .كرد اصالح را اشجمله فورا مادر تيز و تند نگاه ديدن با

 .داد كيف خيلي اينكه يعني_

 رس بر صحبت و بحث از دانستممي. كردم نگاه بود خوردن غذا مشغول آرام كه پدر به و زدم رويش به لبخندي

 در سعيد هايكردن ملوچ ملچ به اگر البته، شود خورده آرامش در غذا تا كردم سكوت بنابراين، آيدمي بدش غذا

 .بود ايخوشمزه بسيار عدسي گفت ميشد كردمنمي توجه دستم كنار
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 :گفت، كشيدمي هورت را چايش كه حالي در پدر

 ؟بابا آره، كرده كاري خراب بابا ساحل بازم شنيدم_

 :كردم نگاهش مظلوميت با و زدم رويش به لبخندي

 . نشد ثواب و سوخت كبابام اما؛ بشه ثواب كه كنم كباب خواستم من، بابايي_

 شجلوي ميوه كه مادر جدي چهره و آمدمي سمتمان به كه سودابه اخمو چهره ديدن با اما؛ بزند لبخند خواست پدر

 :گفت و كرد صاف را صدايش، گذاشت

؛ مالش فرستمتمي هفته آخر كن جمع رو هاتوسيله. گفتم كي ببين، سوزوند رو خودت آخر كردنت كباب اين_

 . مريم عمه دل ور

 تنهاي و نكرد ازدواج هرگز كه پيرزني. بود عيار تمام پيرزن يك نظرم به، باشد پدر عمه آنكه از بيش، مريم عمه

 آن از بايد بسا چه حال. تنها تنهاي، گذراند جنگل نزديك روستاي آن در را عمرش سال هشت و هفتاد تنها

 . گرفت فاكتور شودمي شلوغ نوروزي مهمانان از ورش و دور كمي فقط كمي كه عيد روز سيزده

 بدون انتابست يك، مريم عمه روستايي خانه در گوهرم از پر تابستان از نيمي گذراندن، بود اين من تنبيه پس

 خداحافظ مضمون با پست يك امشب از بايد. ميشد محسوب كردن تنبيه و جهنم عمق خودش اين و فاي واي

 ايهلحظ چهرم. هستم شاخ هم هنوز بدانند، كردنم آنفالو هنگام در فالورهايم تا كنم منتشر اينستا در مجازي

 را نملبا پاشيد خواهد هم از، هم داشتم آپ واتس و تلگرام در كه گروهي چندين مديريت بردم پي كه شد گرفته

 . كردم كج

 . گذشت خواهد مادر يعني؛ فيزيك دبير يك ذهن از دانستممي كه بود ايهوشمندانه تنبيه

 :پرسيدم غمگين و كردم پدر به رو سودابه بشاش چهره به توجهبي
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 ؟ است عادالنه نظرتون به، تابستون اونم، اينترنت بدون نوجون يك_

 :گفت و زد لبخندي پدر

 .دخترم متاسفم_

 :گفتم رفتممي اتاقم سمت به كه گونههمان و شدم بلند جايم از قهر حالت با

 .كنيدمي بازي دبيرستاني دختر يك احساسات با داريد شما_

 به كه بود شاخي و الكچري آخر حرف تنها اما؛ داشت وا خنده به را جمع كه بود ربطبي حرفم چنانآن دانممي

 .كرد خطور ذهنم

 نخواهم، سازند محرومم اينترنت حيات از پر نعمت از و كنند دمخور تنها پيرزن يك با مرا بود قرار كه حال

 خوب پس ساحلم من اگر، آيد سراغم به نوجواني دوران افسردگي منوال همين به و شود خراب تابستانم گذاشت

 رس به سر و كردن اذيت براي فردي نداشتن و مجازي دنياي بدون حال، بگذرانم خوش را تابستانم توانممي

 .گذاشتن

 خواهممي است طوراين كه حال، گذاشتم ساكم ته در را كور بوف و آقا حاجي، ولگرد سگ كتاب سه همه از اول

 كردن جمع از بعد. كنم فراموش كمي را مجازي دنياي نداشتن تا بخوانم را هايمهدايت صادق ديگر دور يك

 ايهقهو چرم ساك زيپ، آيدمي كارم به شمال جنگل آن در دانستممي كه خرابكاري لوازم البته و شخصي لوازم

 .ردمك آپديت مضمون اين با عزاداري حالت با را آپم واتس استاتوس و رفتم موبايلم سراغ به. بستم را رنگم

 "مجازي خداحافظ، جديد هيجان و تجربه دنيا يك و مجازي فضاي بدون تابستاني"

 ويجل خصوصا،  آمدممي نظر به ترالكچري طوراين خب اما؛ نبودم پايبند زياد جديد هيجان و تجربه به البته

 .بودم كرده مديريتش بنده يكسال كه گروهي اعضاي و سودابه
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 براي كه ايكذايي عكس آن سودابه اينكه آوردن ياد به با اما؛ داد جوالن من در پشيمانى حس لحظه يك

 گذر زود ندامت حس آن، بود كرده تگ را شاخم پيج آن از بدتر و بود گذاشته اينستا در را بودم گرفته تمسخر

 خفيفت مجازاتش در توانستممي، نبود شخصي و خانوادگي صفحه يك، سودابه پيج اگر چند هر. رفت بين از هم

 يمساو يك، يك گفت شودمي پس، بودند ديده را اممسخره و تخيلي عكس آن آشنا و فاميل تمام خب اما؛ دهم

 .شديم

*** 

 رمس پشت هايپل هم همچين كه گرفتم نتيجه صبح امروز خداحافظي از و بودم نشسته بهادري خانواده پژو در

 عمه و كجا من وگرنه است شده رفتنم به راضي نشود ياغي سودابه آنكه خاطربه فقط دلشان و امنكرده خراب را

 . كجا جان مريم

 سيارب پسر يك فقط اما؛ سن سال چهل داشتن با كه كچل و متين مردي، افتاد بهادري آقاي به نگاهم لحظه يك

 . دارد خودم همسن دارپك سيكس و بلند قد، زيبا

 ايروست به مرا خيال با تا انداخت بهادري خانواده ماشين در مرا پدر بنابراين، بود شمال به مسافرت هدفشان

 . برسند شمال در سفرشان به و دهند پرت اينا عمه

 ريبهاد سينا. بودم كرده را تعريفش و بردمي دل كه پسري همان، افتاد بهادري آقاي پسر به نگاهم لحظه يك

 خودم روز يك آخ، است كرده نااميد است بلوغ دوره در پسر چه هر از مرا اندامش الغر هيكل و كوتاه قد آن با كه

 هم يدلخوش براي سبز ريش يا سيبيل چند حتي، گرفت تاسف رنگ نگاهم. كرد خواهم عمل را اشفيلي دماغ آن

 .ودب كرده فرو موبايلش از ترمسخره كلش بازي و مسخره موبايل آن در را سرش هابچه عين و نبود صورتش در

 .سينا هي_

 :داد را پاسخم بكشد بيرون گوشي از را سرش آنكه بدون
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 ؟بله_

 ؟آوردي تجديد چندتا_

 تاندبيرس پسران ترينخرخوان از يكي او دانستممي. آورد باال را سرش فشنگ عين، سوالم اين پرسيدن با

 .امنكرده پيدا او از ترشاسكول، ماشين اين در فعال كردن اسكل براي خب اما؛ است بعثت

 ؟من اونم؟ تجديد؟ چي_

 :گفتم كاذبم نفس به اعتماد با و انداختم باال ابرويي و زدم رويش به مليح لبخندي

 ناسي آقا واي واي؟ چي كه، محله پسرهاي و دختر بحث نبات و نقل شدي، پيچيده محله كل تو خبرش... اوهوم_

 . آورده تجديدي چهارتا

 را سعيش تمام و است باوري زود و ساده آدم دانستممي. زد پلكي متحير و كرد نگاهم شده درشت چشماني با

 بجان از هم آن موضوع اين شنيدن با حال، بفهمد دنيا كل را بودنش اول شاگرد و خواني درس يآوازه كه كندمي

 .كرد خواهد پرت پايين ماشين از را خودش مطمئنم، جدي چهره و لحن اين با من

 ؟مامان... شاهده مامانمم خدا به، صدم شيش و نود و نوزده شدم كهمن... خدا به دروغه_

 جلسه صورت وارد را مادرش ايمسئله هر در كه است مزهبي و لوس ننه بچه يك چون؛ متنفرم او از همين براي

 چهب اليق صفت لب زير و رفتم او به ايغره چشم. نبود خوب من باادب و مودبانه وجه براي اصال اين و كندمي

 .كردم بارش را ننه

 زارمه بار براي من و نكردم صحبت لوس سيناى آن با هم كالم يك، اينا مريم عمه روستاي به رسيدن تا ديگر

 .ندارد هم را من توسط شدن تراسكل لياقت حتي او كه رسيدم باور اين به
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 و جانانه غره چشم يك و كردم كوتاهي خداحافظي بهادري خانواده با، رسيديم مريم عمه روستاي به وقتي

 .شد تمسخرم باعث و كرد كپ لحظه يك كه رفتم سينا به شده حساب

 اههمر را اليافي طناب آن يا و هامهره و پيچ آن بايد چرا كردممي فكر گاه كه بود سنگين چنانآن امچرمي ساك

 ديونيدم البته، شودنمي جانش عزيزتراز وسايل گذاشتن تنها به راضي مرده صاحب دل اين خب اما؛ بياوردم خود

 .است من سرگرمي البته و خرابكاري وسايل از نيمي هااين كنيد فكر

 ؟رضا دختر_

 روانه رددا نام مريم عمه دانستممي كه پيرزني سمت به، بود گرفته خو پدرم اسم با كه جديدم لقب شنيدن با

 .آوردم جا به اول ديدار براي را گونه ساحل وجه بهترين و شدم

 .بينمتونمي كه خوشحالم؛ هستم ساحل بله، جان عمه سالم_

، مادر قول به خب اما؛ خوشحالي به برسد چه نداشتم مريم عمه با ديدارم به نسبت حسي هيچ، گفتم دروغ عمال

 .االحترام واجب و بود تربزرگ

 .دخترم ببينمت بغلم تو بيا، عمه عزيز برم قربونت الهي_

 آلرژي يا گيريمي آسم يا آخر در دانيمي كه هاييبغل آن از، رفت امصدقه قربان و فشرد آغوشش در مرا زور به

 .بغل به

 .داخل بريم بيا پايي سر چرا بده مرگم خدا واي _

 .شدم زحمت باني ببخشيد، بفرماييد بله _

 .رحمت، دختر گل رحمتي _
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 ادامه را حكومتم جاآن در االن تا من، دانستمي مرا صفت و قدر جان مريم عمه مثل هم سودابه اگر كه آخ

 . كردمنمي واگذار سعيد و سودابه به را تختم و جاي هرگز و دادممي

 .آمد خواهند سراغم به جت با مطمئنم كنند حس را امخالي جاي كه خودشان چند هر

 سقف آن يا و بالكن آن مخصوصا.  است تررمانتيك كردممي فكر كه چهآن از جان مريم عمه روستايي خانه

 پرندگان خانواده از كه اهلي حيوانات ديگر و خروس و مرغ بودن با رمانتيك فضاي اين چند هر، اششيرواني

 .آوردندنمي چشم به را عمه خانه بودن رمانتيك، هستند

 .گذاشتم پا، بودند كرده راهنمايي،  جان مريم عمه كه اتاقي سمت به گلي هايپله از

 اما؛ خورمنمي چاي من بگويم خواستم و گرفتم الكرسي آيت كوچك فرش تابلو از چشم جلويم چاي گذاشتن با

 .شود زده خجالت و باشد نداشته منزل در پذيرايي براي ديگري چيز شايد اينكه فكر با

 .نوشيدم را چاي از نيمي، آمدمي سراغم به بار يك سالي كه خيرخواهي و نيكو حس از طبع به پس

 چه سعيد و سودابه از؟ خوبه طاهره؟ كنندمي چي هابچه و رضا؟ سالته چند؟ كنيمي كارها چه، رضا دختر خب_

 ؟خبر

 مودبانه و كوچك لبخندي با همين براي، دهم تشخيص چشمانش برق از را شوقش و دلتنگي ميزان توانستممي

 . دادم را پاسخش

 . سالمه شانزده و خدمتتونم در االن كه هم من، جان عمه خوبن همه و همه_

 هب... بياي خوايمي فهميدم وقتي شدم خوشحال قدرچه دونينمي، باشي زنده هميشه شاهلل ان، شكر رو خدا_

 .فرستممي دارم رو پاره آتيش ساحل، عمه نه همدم گفت، فرستيمي مواسه همدم يه كه خوبه گفتم رضا

 . دادم تكيه سرم پشت پشتي به و كردم جان مريم عمه نثار زوركى لبخندي
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 ؟نميره سر حوصلتون تنهايي شما جان عمه_

 :گفت عميقي آه با و آورد هايشلب روي به غمگيني لبخند و كشيد زانوهايش به دستي

 ميشي وت پس پيشمي تو ديگه حاال ولي؛ عمرمه يك مونس، تنهايي ميگي بهش كه ايني، جان دختر بگمت چه_

 .مونسم

 خندلب با و آرام گوشه يك، ندارم ياد به عمر سال شانزده اين در من. شدم بلند جايم از و زدم رويش به لبخندي

 .شود ثبت گينس در بايد هم ماجرا جايهمين تا، بزنم فلسفي هايحرف پيرزن يك با و بنشينم

 :گفتم، رفتممي بالكن سمت به كه حالي در

 .بندازم نگاهي يه رو بالكن تو ميرم من، بشينم جايك تونمنمي اصال من_

 .باش راحت برو، مادر برو_

 جاي بمل گوشه به پوزخندي، نگريستم را پايين غرور با و كردم صاف كمر و گذاشتم بالكن روي بر را دستانم

 .كردم زمزمه لب زير سلطان كوشم از مخلوطي و سلطان خرم حس با و دادم

 و تصور از دور به تابستاني خواهدمي و است آمده سلطان ساحل سرورتان، باشيد هوش به روستا مردم آهاي_

 ..كنيـ تعظيم پس، بگذراند كنارتان در را باكالس بسيار

 .ماند تمام نيمه امجمله فعل امشاهانه سخنراني ميان در،  سگ پارس شنيدن با

 :گفتم خود با و دوختم بود نزديك جان عمه كلبه اين به عجيب كه جنگلي به را نگاهم

 .كوچولو جنگل كشمتمي آتيش به وگرنه باشه داخلت جالبي چيزاي اميدوارم_
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 بيدار آن از، شدم بيدار زود صبح عجيبى طور به امروز اما؛ بخوابم را ظهر لنگ خود تا داشتم عادت اينكه با

 .باشي نشده پا خواب از موردبي و دهي انجام كاري يك خواهدمي دلت كه هاييشدن

، مرفت پايين جان مريم عمه خانه گلي هايپله از و شدم بلند جايم از فورا، كمياب حس همين از طبع به هم من

 . نشد كه نشد خبري اما؛ كنم پيدا را عمه تا چرخوندم چشم و كشيدم ايخميازه

 .مريم خاله، مريم خاله_

 اشهچهارشان و بلند قد با و چرخاندم سر، كردمي صدا خاله پيشوند با را مريم عمه كه پسري صداي شنيدن با

 . شدم مواجه

 و گشاد گـلگلي شلوار آن با دانستممي. شد خشك جايش در و كرد نگاهم زده حيرت، شد من متوجه وقتي

 با مرا بسيار امگونه ظرفشويي سيم خداداي موهاي آن البته و امشده الكچري بسيار؛  سِتش دار آستين پيرهن

 تعجبش بر باالخره. است شده ميخكوب جايش در، بيچاره پسرك كه طوري به است كرده خو هم خفن تيپ آن

 :گفت و كرد غلبه

 ؟هستيد كي شما_

 .شد بدتر كنم فكر اما؛ نبردند دل قدراين و بخوابد پفشان كمي بلكه، كشيدم موهايم در دستي

 ؟هستي كي تو، منم، من خب_

 دنشان اشپيشاني به اخمي، زد تخمين هجده يا هفده اشدرآمده تازه هايريش ته از را سنش ميشد كه پسرك

 .داد پاسخ و

 ؟هستيد مريم خاله فاميل شما، مريم خاله همسايه، هستم كوروش من_
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 و دلربا موهاي به رنگش ايقهوه چشمان مبادا تا گرفتمي چشم من از زدن حرف هنگام در گونهچه كه ديدممي

 راه داص و سر پر ايخميازه و انداختم باال ابرويي، كند ور شعله برايش را جهنم آتش و بيوفتد شكلم هيواليي

 :گفت و انداختم

 .هستم مريم عمه فاميل_

 .پرسيد فورا

 ؟كجاست خاله_

 .دادم پاسخ خونسرد و كردم كج را لبانم

 ؟كيه خاله،  نميشم متوجه خاله از رو منظورت_

 :گفت بعد و كرد پا اون و پا اين

 . ديگه مريم خاله_

 دختران ات گذاشتندمي بهادري سينا مقابل را او بايد نظرم به، كردم نگاه او به متفكر و كشيدم امچانه به دستي

 و كجا هشان چهار هيكل و بلند قد ان با او كشيد هوار بايد البته، نشوند نااميد زياد بلوغ دوره پسرهاي از محلمان

 .كجا قشنگ دماغ مارمولك سينا آن

 .اومدي اشتباه... شناسمنمي مريم خاله من_

 :گفت و كرد بلند سر متعجب

 طورهچ پس؟هستيد مريم خاله فاميل گيدنمي مگه، كنممي زندگي جااين دارم ساله ده، چيه اشتباه بابا اي_

 ؟شناسيدنمي
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 ؟اكي، نداريم اينا از چاله كاله ماله خاله، جان مريم عمه يه و داريم مريم عمه يه فقط جااين، داداچ ببين_

 اب. گذاشتممي گور به جاهمين در و كردمي خفه مرا صد در صد بود امكانش اگر امشده متوجه اشقيافه نوع از

 :گفت و فشرد هم روي را لبانش حرص

 ؟كجاست مريمت عمه همون، هووف_

 :گفتم ناز با و كردم تر را لبانم

 .بچينه گل رفته_

 :گفت و زد زل هايمچشم در حرصي

 .خداحافظ... داره كار باهاش بانو مليحه بگو اومد مريم خاله وقت هر؟ صبحي اول آوردي گير اسكل_

 اومدم خودم به فورا افتاد دستش درون رنگ و آب خوش هايفرنگي توت به چشمم، كرد رفتن عزم كه هنگامي

 .كردم صداش و

 !پسر آقا توام با... وايسا هـى_

 :گفت تفاوتبي و ايستاد جاي سر

 ؟چيه ديگه_

 : گفتم و كردم دستش داخل هايفرنگي توت به اياشاره ابرو با

 ؟حاال هستن چي، خوشگلن چه اينا_

 :گفت تمسخر با و كرد امحواله مشكوكي نگاه

 .هندونه_
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 :گفتم ساختگي خوشحالي با و زدم زوركي لبخند. حقيقت بار زير شكست كمرم اصال، شدم قانع كامال

 ؟آوردي من واسه؟ كلك دارم دوست هندونه من دونستيمي كجا از_

 شسمت به دو با كه بزند حرفي كه كرد باز دهان و دوخت دستش داخل هايفرنگي توت به را متعجبش چشمان

 .كنم دعوت عاشقانه آغوش يك به را او خواهممي كندمي فكر طرف كه هاييرفتن آن از، رفتم

 خارج دستش از را هافرنگي توت جعبه و بردم دست فورا. شد من حركت ميخ و گذاشت عقب متحير قدم يك

 .گذاشتم دهانم در را يكي فورا او به حرفي دادن اجازه بدون و كردم

 و ترش دورگه طعم آن كهآن مخصوصا، بود عمرم تمام در فرنگي توت ترينخوشمزه كه كنم اعتراف توانممي

 .ساخت روا را بعدي فرنگي توت خوردن براي دهانم از آب شيرنش

 .بياري تربيش كن سعي ديگه دفعه ولي؛ بودي فكرم به كه ممنون خيلي_

 :گفتم تاكيد با و زدم متعجبش قيافه به چشمكي

 .دارم دوست خيلي هندونه من آخه_

 زمزمه توانستم چند هر خب اما؛ كردم ترك كرده كُپ قيافه همان با را او، او به ديگر حرفي دادن اجازه بدون

 :گفت حيرت با كه بشنوم را آرامش

 .پرروئي دختر چه_

 اب البته، رساندم گوشش به را نام كوروش پسرك پيغام فورا، بود آمده همسايه هايزمين سرِ از كه مريم عمه

 دمدي كه هم من، رفت خانم مليحه خانه سمت به من از خجالت با حرفم شنيدن از بعد. متانت و سانسور كلي

 تا قطف البته، گرفتم را جنگل ابتداي همين تا رفتن اجازه، است رفته سر امنداشته يحوصله جااين در بدجور

 .ابتدا همين
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 كردن ايگوجه از بعد. كردم سِت رنگ طوسي چهارخانه و كوتاه مردانه بلوز با را جيبم چهار چيريكي شلوار

 چراغ ،طناب، خوراكي شامل كه كولي برداشتن از بعد و كردم سر به روسري جاي به را محبوبم كپ كاله، موهايم

 انگيز نهيجا لبخندي با و كردم پا به را نايكم اسپرت هايكفش. بود ديگر نياز مورد وسايل و كاغذ، كبريت، قوه

 . شدم جنگل راهي

 ترس باعث شب در و خوشحالي باعث روز در خودش اين و داشت كوتاهي بسيار راه جنگل تا مريم عمه خانه از

 حنهص يك، پايم زير در شده خشك هايچوب و هابرگ و كشيد فلك به سر و سبز سر هايدرخت با جنگل. ميشد

 .كردمي منتقل مخاطب به را بخش آرامش العاده فوق

 ايابتد همين در جاهمين بايد، كند سرگرم مرا توانمنمي زياد هم جنگل، فهميدم كه رفتم راه قدرچه دانمنمي

 .نيست سازگار طبيعت با اصال امروحيه كه كنم اعتراف كشيده فلك به سر جنگل

 گوشم رد هاهندزفري كردن تنظيم و سلناگومز آهنگ كردن عوض با، دادم تكيه درختي به و كشيدم پوفي خسته

 وقتي ات نه البته كردممي توجه جلب كه بود چيزي اولين پهنش قطر. كردم ميخكوب رو روبه درخت به را چشمانم

 فضاي االب آن از دانستممي، انداختم باال را ابروانم تاييك. ديدم را بلندش بسيار ارتفاع و گرفتم باال را سرم كه

 شير لد يك آنجا به رفتن شده حساب تخمين يك با اما؛ دارد وجود هنري عكس يك گرفتن براي قشنگي بسيار

 .متفكر مغز يك و خواهد مي

*** 

 از لحاص كه زدنم نفس نفس صداي.  نگريستم را اطراف و پايين شعف و شوق با و زدم پيروزمندانه لبخندي

 يبج از را موبايلم. رسيدمي گوش به طنين با،  بود دراز و پهن درخت از امدن باال براي ترسناك و سخت تالش

 نتشرشم اينستا در اگر مطمئنم كه گرفتم زيبايي و هنري بسيار هايعكس متفاوت نور چندين با و كردم خارج

 .است مدت كوتاه مسافرت يك فقط و نبود قرنطينه يك برايم جااين كه سوزدمي بدجور سودابه، كنم

 . گذراندم نظر از باال از را جنگل محيط شده ريز چشماني با و كردم جا به جا پهن و پت شاخه روي را خودم
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؛ شود متالشي امنداشته مغز و شوم پرتاب پايين به شاخه از بود نزديك كه چنانآن، شدم هل پچي پچ صداي با

 .خدا به واهلل وگرنه شكر مرتبه صد خدارو بازم ولي

 رهگذر ودخ مستقيم راه به و داشتند بغل زير در دفتري و قلم كه حالي در شيك بسيار و مرتب كه پسر دو ديدن با

 ستقرم آن روي من كه درختي زير دقيقا ايستادنشان با اما؛ كردم سرم كيپ را كالهم و گزيدم را لبم، بودند شده

 .چرخاندم حدقه در چشم و آوردم ايمان ديگر بار امالهي موهبت از پر شانس به من، بودن

 .ايگونه ساحل شانس از هم اين

 كردم نچني كنجكاوى حس رفع براي فقط بنده البته، كنم تيز را هايمگوش شد باعث كردنشان صحبت صداي

 .گويندنمي چه و گويندمي چه ديگر باهم تيپ خوش پسر دوتا كه چه من به وگرنه

 . آخه كردن استراحت واسه جاييه اينجاهم جلوتر بريم پاشو ايستادي اينجا چرا اه_

 و زمين و آسمان از برايم گر گر كه شده چه دانمنمى اما؛ نشنيدم واضح را بود ترخسته انگار كه دومي صداي

 هم نآ كه داشتيم جوارمان در جنتلمن يك فقط كه اصفهان به نه. ريزدمي پسر دارد جان مريم عمه خانه و جنگل

 .بگذريم هي... كه حال نه و بود خوشگله سينا

 .رسيد گوش به دوباره ديگري نفر آن صداي

 وقذ علف و برگ چهارتا ديدن از كه بزيم مگه؟ جااين آوردي برداشتي رو من كه داره چي كوفتي جنگل اين آخه_

 .كنيم

 .راچ دانمنمي واقعا كه كنم تكرار بگذاريد البته، آمد وجود به مغزم در شيطاني فكر يك هو يك چرا دانمنمي

، دادم تاب و گذاشتم هم روي منظم را آچار برگه عدد پنج و كردم خارج امشانه از را امكوله بندهاي از يكي

 .كشيدم هوار مانندي كلفت صداي با نداده قورت را دهانم آب و داد قرار را برگه لوله دهانم جلوي
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 .هو ها هو_

 .سيدر گوش به هاآن از يكي صداي. شدند نزديك بهم و پريدند جايشان از فنر مثل دوتايشان گونهچه كه ديدم

 ؟جاستاون كى...ك_

، تنيس ترسناك اصال طوراين، كردم فكر خود با اما؛ اتعمه كه بزنم داد خواستم و چرخاندم حدقه در را چشمانم

 :گفتم تركلفت صدايي با پس

... مرگ... مرگ. است انتظارتان در مرگ، باشيد جنگل روح به توهين منتظر، برشما جنگل خدايان نفرين_

 .هاه هاه... انتظار

 كرش سجده بايد هم جاهمين تا و آمدنمي ذهنم به چيزي ديگر اما؛ بود شده هندي فيلم هايمحرف كمي دانممي

 باور هك نكنيد شك يعني، رسيد گوش به بودند كرده باور عجيب انگار كه نفرشان يك صداي اما؛ بياورم جا به

 .بودند كرده

 ؟تو هستي كي؟ مارو كردي مسخره_

 دل اي كه بپردازم امگو و گفت به ترىنزديك صداي با تا شدم خم و داد تحويل خودم به حرصي لبخندي

 ...!غافل

 را دستانم دو اگر كه شدم كج پايين سمت به ناگهاني حركت يك در و دادم دست از را تعادلم، شد چه دانمنمي

 ،نيست خوب چندان هم حال وضعيت... خب اما؛ خوردممي زمين به مغز با درنگبي گرفتمنمي درخت شاخه به

 امشانه طرف يك در را اشسنگيني امكولي كيف و است معلق هوا در پاهايم كه حالي در؛ ساحل يعني بنده

 .اممانده هوا در لنگ درخت شاخه بر متكي دستاني با و است انداخته
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 به انج خدا. كرد نخواهم فراموش دارم عمر تا كه كشيدم بنفشي جيغ يك ترسيده دختر يك رسم به و ناچار به

 چرا اصال، كنممي شيطنت تركم عوض در هم من بده نجات را مظلومت و مهربان بنده اين جان، روم قربانت

 با درخت به داشتنم نگه براي توانم شدن شل و دستانم كردن عرق حس با. خونممي نماز هفته يك شيطنت

 .زدم داد فرياد

 .بخونم نماز ماه يك ميدم قول، ماه يك،برم قوربونت _

 .پايين بپر هي _

 .شدم نااميد زندگي از كال، داشتم را كردنشان اسكل قصد بنده كه پسرهايي از يكي صداي با

 رو مراسم خرج؟ميدي رو امديه تو؟ ها؟ گوئهجواب كي اومد در مغزم و پايين پريدم اگه، خوردم خر مغز مگه_

 ؟ميده كي

 پس ،پايين پريمي اتوماتيك خودت و ميشن شل هاتعضله ديگه ثانيه سي نپر اصال، زنيمي حرف قدرچه اه_

 .پايين بياي قبلي ريزي برنامه با بهتره

 را دممانن جيغ صداي پس،  افتدمي شماره به هايمنفس و شودمي حسبي دارد دستانم و گويندمي راست ديدم

 .رساندم گوششان به

 .ميام دارم كه باشيد مراقب پس، خب خيله_

 .كردم زمزمه لب زير و بستم را چشمانم

 .چاكرتم. كنم زندگي بذار فقط؟ باشه صلوات صدتا و نماز ماه يك خدايا_

 :گفت كنان ناله، افتادم دونفر آن از يكي روي به ممكن حالت تريندردناك با و كردم رها را دستانم

 .بدبخت منه رو افتادي چرا گرفتيم قالب كه ما، آخ_
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 :گفتم و كرد آسمان به رو و شدم بلند جايم از اشناله و آه به توجهبي

 ؟بخونم صلوات تا دويست جاش به نخونم نماز ميشه خدايا_

 .گرفتم را خدا منفي جواب، شدن خاكي و زمين بر افتادن و پايم خوردن پيچ با اما

 .كردم تشكر نفر دو آن از و كردم بلند سر

 .ها بميرم بود نزديك، نكنه درد دستتون_

 دو يكتف باعث ايشانقهوه ديگرى و عسلي چشمان رنگ اما؛ نبود سخت زياد بودنشان قلو دو تشخيص آنكه با

 .شد مي بودنشان قلو

 :گفت اخم با، داشت عسلي چشمان كهآن

 ؟باال اون رفتي طورچه تو ببينم وايسا اصال؟ كرديمي چيكار باال اون تو_

 :گفت و شد بلند جا از كنان ناله ديگر قُل آن

 ؟گفتيمي بود چي پرتا و چرت اون راستي... وايسم صاف تونمنمي ديگه، سنگينى تو قدرچه آخ_

 :گفتم خونسردي با و چرخاندم حدقه در را چشمانم

 . بود تونوظيفه ميگه بهم حسي يه هرچند، داديد نجاتم كه ممنون بازم... برم بايد من... هابچه خيالبي_

 . شدم دور هاآن از دو با اخمويشان چهره به درار حرص لبخندي دادن تحويل از بعد

 :گفتم و كردم نگاه بود هامرغ به دادن دانه مشغول كه مريم عمه به خنده با

 .جان عمه سالم_
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 :گفت حيرت با و انداخت من به متعجبي نگاه مريم عمه

 ؟خاكيه لباسات چرا؟ وضعيه و سر چه اين_

 امكوله بندهاي خالي جاي با كه كشيدم امخاكي هايلباس تكاندن براي امشانه به دستي و كردم ايخنده

 :گفتم ناله با و چرخيدم خودم دور دور يك. شدم مواجعه

 .امكوله واي اي_

 .بودم شده خيره پور فردوسي عادل قيافه به و بودم نشسته جان مريم عمه كوچك اتاق از ايگوشه در زده غم

 دلعا غمزه و قر وجود با البته، امديده حاال تا كه هست طرفدارى پر هايبرنامه تريننچسب از يكي نود برنامه

 .بود شده تركمرنگ كمي بودن نچسب اين پور فردوسي

 سبز كولى آن ياد به دوباره، بودند كرده درست جان مريم عمه كه ايخوشمزه قاسمى ميرزا آن خوردن از بعد

 .نشستم اتاق گوشه يك در غمزده. افتادم بزرگم و لجنى

 ؟جان ساحل فكري تو مادر خيره_

 :گفتم و دوختم چشمانش سياهي به را چشمانم، عمه صداي با

 .اونم فكر تو گذاشتم جا جنگل تو رو كوليم، جان عمه_

 :گفت و كرد كوتاهى ي خنده عمه

 اون، كنيد پيداش بريد هم با تا بفرستند رو كوروش كه سپارممي ميرم صبح فردا، دختر گل نداره ناراحتي اينكه_

 شدهن كم ازش چيزي كه شاهلل ان، عزيزم نباش نگران، ميشناسه خوب رو جنگل همين واسه جنگل ميره خيلي

 .باشه

 .جان عمه ممنون باشه_
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 گريه و دعوا ماه چندين از پس كه بود كولي خود مهم، نداشت چندان ارزشي برايم كولي محتواي اصال عمدتا

 پدر واسطه اب باالخره اما؛ نميشد من براى گرانى كيف چنين خريدن به راضى دلش مادر البته بودكه شده نصيبم

 .آوردم دستبه را او

 .شم فدات نكن تعارف، منى عزيز_

 توق هيچ كه هستم افرادي دسته ان جزو من خوشبختانه. گرفتم بدست را موبايل و زدم رويش به لبخندي

 . ميشد محسوب مثبت حسن يك امروز تا خودش اين و گذارمنمي كيف در را موبايل

 كه بش سر. گزيدم حرص از را لبانم و كشيدم پوفى اينترنت نداشتن آوردن ياد به و منو صفحه به شدن وارد با

 جازيم فضاي از دختركش ترك از خوشحال او و گفتم اينترنت براي زارم حال از، بودم كرده صحبت تلفنى مادر

 . كرد قطع را تماس

 را پاهايم و بگيرم جان عادل هاياصول ادا و چهره از چشم شد باعث. كرد عوض را تلويزون شبكه كه عمه

 :گفتم و كردم عمه به رو. دهم تكان حوصلهبى

 . بخورم هوا يكم حياط تو ميرم من عمه_

 :گفت و كرد امحواله نگران نگاهي عمه

 .نشو دور زياد ولي؛ مادر باشه_

 خانه و بود وقت دير شب االن ترمهم همه از و نداشت حياط كه جااين هايخانه آخر، آمدم خودم به لحظه يك

 :گفتم و زدم مصنوعي لبخند، داشت برم ترس هو يك. جنگل به خانه تريننزديك جان مريم عمه

 .وقته دير نميرم كن ولش نه_

 :گفت و كرد كج را سرش عمه
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 .مادر راحتى جور هر_

 با و ينهس بر دست من و بود شده قاطي هم با شباهنگاهى اخبار و ساعت تيك تيك صداي، بودم شده عصبي دگر

 و دش بلند جايم از و نياوردم طاقت دگر. نبود من مناسب اصال موقيعت اين و بودم شده خيره رو به رو به حرص

 :گفتم طورهمان

 .ميام سريع بخورم هوا يكم ميرم من_

 عميق ينفس بسته چشمانى با و كردم باز را دستانم و آمد پايين گلى هايپله از فورا، عمه از جوابي گرفتن بدون

 .كشيد

 يردگ آرام امآشفته ذهن تا زدم قدم كمى. است داخل تنگ محيط آن از بهتر تاريك و ساكت محيط اين حداقلش

 . شود جدا قراريبي و دلتنگى حس از دلم و

 تكرار مغزم در الهوتى از كه شعري آن خواندن به را من و دميد من در شاعرانه حس يك هو يك چرا دانمنمى

 :خواندم بلند بلند خود با و زدم لبخندي پروابي و بلند. كردمي دعوت ميشد

 دل جدا يادت از لحظه يك نشد_

 دل مرحبا، دل آفرين، دل زهي

 ندارم آسايش دم يك دستش ز

 دل با كرد بايد چه دانم نمى

 عشق از كردم منعش بار هزاران

 ؟دل خطا راه از برگشت مگر
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 قفس رويروبه در و خانه از بيرون در ساله شانزده دختر يك ساحل من. كردم كپ جايم در، صدايى شنيدن با

 الخي و توهم يك كنممى فكر كه. شنيدم صدا يك تنها و تك، روستا يك در همه آن شب ده ساعت عمه هايمرغ

 :خواندم بلند بلند بار اين خيال و حس و ترس رفع براي پس. نيست بيش

 كرد مبتال دل مرا چشمانت به_

 دل بال، دل مصيبت،دل فالكت

 ..خدايـ بستان من داد دل اين از

. دادم قورت محكم را دهانم آب، ايستادم جايم در مسخ و دهم ادامه نتوانستم دگر واضحي صداي شنيدن با

 اصلهف با و چرخيدم عقب به تعلل با، شكن كمر سنگينى يك،  كردممى حس خودم روي به را نگاهي سنگينى

 .كشيد پر جانم از نفس. بود سواره سياه و بلند قد يك روى بر كه وحشى و قرمز چشم يك با متر دويست

 االب نفسم و بودم شده خشك. نبود دور به خون عالم از وصفش كه قرمزي، كردمى نگاه چشمانم در مستقيم

. آورد در خودش از كه نامفهومي صداي با. بود كرده سُست را وجودم پاي تا سر وحشت و ترس حس.آمدنمى

 .رفتم عمه خانه داخل به كشان جيغ و كشيدم بنفشي جيغ

 است شده سنگين خوابش هايشقرص خاطربه است معلوم، رسيد گوش به هم عمه پف و خر صداي ورودم با

، سينه هقفس بر استرس و ترس از قلبم كوبيدن محكم حس. باشند شنيده روستا كل بايد را من جيغ آن وگرنه

 تمرف طاقچه روي بر قران سمت به. كشيدم را هاپنجره پرده و كردم قفل را درها فورا. بود دنيا حس آشكاراترين

 من و چرخاندممى اتاق دور تا دور را نگاهم بار يك دقيقه هر و فرستادممى صلوات بلند بلند. زدم بغل به را او و

 .داشت تبريك جاي واقعاي، ديدم عمرم در را جن اولين سالگى شانزده سن در

*** 
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 رآخ؛ بخوابم بازهم خواستمى دلم، فهميد جان مريم عمه محلبى خروس صداى از ميشد را اين، بود شده صبح

 هم روى بر محكم را چشمانم، مهم بسيار تصميم بنابر پس. نيامد كه نيامد هايمچشم به خواب ترس از ديشب

 من از كمال و تمام را خواب، زدمي صدا مرا كه عمه صداى اما؛ كردم دعوت خواب به دوباره را خودم و فشردم

 . ربود

 سودابه رس بر را حرصم ناگهاني تصميم يك بر و كشيدم موهايم در دستي عصبي و شدم بلند جايم از حوصلهبي

 .كردم خالى

 .جان ترشيده آبجى واست دارم برگردم بذار؛ سودابه توئه تقصير همش_

، نك پيدا رو كيفت برو باهاش بعد بخور مفصل صبحانه يه كن عوض رو لباسات، اومده كوروش، جان ساحل_

 .بسه خواب كه پاشو... پاشو مادر پاشو

 :گفتم حرصي شده كليد هاىدندان بين از و دادم مريم عمه تحويل مصنوعى العاده فوق لبخندى

 .جان عمه چشم_

 .عزيزم بالبى چشمت_

 شال هي زدن از بعد. كردم تن به كوتاه و ساده مانتو يك با را روشنم آبي راسته شلوار و شدم بلند جايم از فورا

 .شدم روانه پايين سمت به،  زيبايم و نكرده شانه موهاي روي بر سفيد

 البج هاىصندلي و ميز آن از؛ داشت بود اصلي خانه زير كه اشآشپزخانه روي به رو دقيقا صندلى و ميز يك عمه

 .بود مشخص پشت از كوروش بلند قد. حصيري و

 :گفتم و رساندم رويش روبه صندلي به را خودم

 ؟طورىچه، دارهندونه پسر به_
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 .داد قورت محكم را دهانش در لقمه و كرد بلند سر متعجب

 .خوبم، بخير صبح سالم_

 و فتمگر آسمان طرف به را دستانم گونههمان و گذاشتم دهانم در و گرفتم بود ميز وسط كه مرغي تخم از ايلقمه

 :گفتم

 .خوبه كوروش كه شكرت خدايا_

 پسرك" يك، بست نقش ذهنم در كوروش تصور از از ايكلمه من و انداخت پايين را سرش و نگفت هيچ

 .گرفتم رويش روبه و گرفتم ايلقمه و آوردم پايين را لبم راست سمت گوشه. "خجالتي

 .نكش خجالت، بخور بگير_

 و شدم خم سمتش به آرام. گرفت من از را لقمه تعلل با سپس، كرد نگاه امچهره و دستم در لقمه به متعجب

 :گفتم آرامي صداي با سپس و فشردم هم روي محكم را لبانم

 ؟داره جن اينجا دونستىمي_

 .ردمك زمزمه لب زير و چرخاندم حدقه در را چشمانم. افتاد سرفه به و پريد گلويش در لقمه حرفم اين گفتن با

 .زكى_

 :گفت شده درشت چشماني با و داد قورت محكم را دهانش آب

 ؟جن_

 .ديدم ديشب خودم، جن آره_

 :گفت و زد سريع پلكي و كرد نگاه را من متحير
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 ؟كنيمي شوخى داري ببينم؟ ديدي جن واقعا تو يعنى... بگي خوايمي يعني؟ مطمئني_

 قرمز چشماش نميشه باورت واى، ديدم خودم درشت هايچشم اين با خودم ديشب، بود كجا شوخى بابا نه_

 .بود

 :گفت بدبينانه و كرد نگاهم مشكوك و كشيد عقب را سرش كوروش

، كنممي زندگى جااين دارم همه اين من؟ بود كجا جن وگرنه كنى اذيت رو من خوايمي باز تو، خودت جون آره_

 .جن به برسه چه نشنيدم ايديگه صداي هاحيوون صداي از غير به هم باريك

 .كردم نگاه او به اخم با و سينه بر دست و زدم تكيه امصندلي به كالفه

 حسوديت حاال ،تونستم من البته كه ببينه رو جن تونهنمي هركسي؟ ببينى تو حتما بايد مگه؟ داره ربطي چه خب_

 ؟ميشه

 :گفت ناباور و زد نيشخندي

 .نشو مسخره قدراين روخدا تو؟ داره حسادت هم جن مگه_

 .كردم كجي دهان او به و چرخاندم حدقه در را چشمانم

 .نكن يا كن باور خواىمي تو حاال، ديدم ميگم كهمن_

 :گفت تمسخر با و گذاشت دهانش در و گرفت تخم از ايلقمه و شد بلند جايش از كوروش

 .امبچه مگه،  كنمنمى باور_

 ريننف و لعنت بار هزار را خودم و شد بلند جايم از، گفتممي را ديشب جريان كوروش به بايد چرا آنكه از حرصى

 . امكرده نردبان كوروش اين مضحكه را خود چرا كه كردم
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 . خداحافظ. ميرم كوروش با دارم من نكنه درد دستت جان عمه_

. شدم جنگل روانه نردبان كوروش با كردن نازك چشم پشت و اصول و ادا كلي با؛  عمه با خداحافظي از بعد

 هب فورا ديشبى جن مشاهده صورت در كه كردم تنظيم چنين كوروش با را خود فاصله پنهان چه شما از هرچند

 .ترسممى هنوز من كنيد فكر مديونيد. كنم پرت را خودم بغلش

 سخرهم، سكوت و ساحل. پسنديدمنمى را وضعيتى چنين اصال من و بود فرما حكم بينمان سكوت راه بين در

 .است

 ؟بود كوروش اسمت، تو هى_

 :داد پاسخ بود جلو به نگاهش كه طورهمان

 . طورياين مياد بدم، نيست مناسبي زدن صدا نوع اصال، تو هى _

 :گفتم و دادم تحويلش گشادي لبخند

 .راستم مار به _

 به هاشديالوگ عجيب ٢گشت اين اما؛ كنم بيان گو و گفت هنگام در را فيلمى هايديالوگ آمدنمى خوشم اصال

 . بس و است محال كردنشان جدا و بود شده ميخكوب مغزم

 :گفت اخمو و كشيد هوفي

 .نيستم تو عالف منكه؟ كردي گم رو كيفت كجا ببين كن باز رو چشات_

 .نيست خيالمم عين چرا نميدانم اما؛ بخوره بر بهم مواقع اين در بايد اصوال
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 الىخيبي به بزن. بسپار يادت به هميشه رو ساحل اول قانون البته، خوردن حرص به مجاز و عالفمى كه فعال_

 .ترهالكچرى طورياين

 :گفت حوصلهبي و ايستاد

 . ميده ارور مغزت هنوز ديشبي جنِ اون ترس از كنم فكر؟ ميگي چى داري فهميمي خودت_

 :زدم داد بلند گونههمان و كردم كج رو راهم او به توجهبي

 .جلدت تو نياد تنهايي كه االن باش مواظب،  ترسمنمي هيچي از من_

 :گفت و دويد سمتم به سريع

 .شما يتحفه كيف سراغ بريم. موقوف اضافه بحث، خب خيله_

 و بزرگي همان به، درخت همان.  ايستادم لحظه يك. زدم خيالىبي به اولم قانون قول به و ندادم را جوابش

 :گفتم و كردم نردبان كوروش به رو، گرفت جاي لبم گوشه محو لبخندي. قَدَري

 . كردم گم جااين رو كيفم_

 :گفت و زد باال را هايشآستين

 . دنبالش بگرديم، اهلل بسم پس_

 تدق با عسكري حميد زيباي آهنگ به خودم و كند رصد را منطقه اين عقاب عين او گذاشتم و دادم تكان سري

 :گفت خسته و آمد سمتم به زنان نفس نفس كوروش و گذشت هادقايق. دهم گوش

 . زمين تو رفته شده آب نيستش_

 :گفتم و كوروش خسته چهره به زدم زل دقيق و كردم كج را لبم
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 . بردند رو كيفم قلوها دو اون شايد_

 : زد لب متعجب

 ؟قلو دو_

 .بودن جااين هم هااون روز اون... خودت مثل اعصاببي البته بودن پيك و شيك خيلي كه همونايي، بابا اره_

 .كشيد گردنش پشت به دستي و فرستاد بيرون حرصي را نفسش

 ..ذاشتمنمي ذربين زير رو جااين وجب به وجب من گفتيمي اول از خب، بدي حرص رو آدم بلدي خوب خيلي_

 بريم رهبهت... جااين ميان پدربزرگشون با همراه هاتابستون، معروفن روستا تو هاقلو دو، ميگي رو ها كي دونممي.

 .داشتن برش هااون شايد ...شونخونه درِ

 .  رفتيم هاقلو دو خانه سمت به هم دوش دوشا و كردم تاييد را حرفش و دادم تكان سرى

 .است حسين و حسام اسمشان فهميدم هابعد كه قلوهايي دو

 عمه خانه از رتشيك و تميزتر بسيار خانه اين البته، رسيديم بود جان مريم عمه خانه همانند كه روستايي خانه به

 .است جان مريم

 ؟قلوها دو، حسين... حسام_

 هطلبكاران و كردم نگاه او به متعجب پريدم هوا به متر يك زدمي صدا را هاآن كه كوروش بلند و نكره صداي با

 :گفتم

 ؟ كنيمي صدا طورىاين دهاتى تو مگه چته_
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 پسر دو همان ديدن با. يكيست دهات و روستا بردم پي من كه گفت ايلبي زير آره من به كردن نگاه بدون

 :كردم زمزمه زيرلب آرام. چرخاندم حدقه در را چشمانم، آلود خواب و كرده پف هايقيافه با، ديروزي

 .يك شواليه مردان_

 ونباهام اخمو يكي آن و داد بااليي و بلند سالم، بود شده من بالي سپر و داشت عسلى چشم كه پسركى آن

 .كرد پرسي احوال

 ؟كرديمي كارچي درخت باال روز اون تو راستى_

 .دادم جواب خيالبي، داشت نام حسام كه اخمو شواليه، كردن سوال صداي با

 . گرفتممي عكس_

 :پرسيد مشكوك

 ؟ كو عكساسيت دوربين پس_

 :گفتم و زدم اششانه به گونه مردانه و محكم و كردم ايخنده

 جورياستاين آره، هاستمتخصص اون مال دوربين، كننمي عكاسى موبايل با همه ديگه االن؟ بوقه عهد مگه_

 .داداچ

 كه دوختم چشم حسين و حسام به لحظه يك و انداختمش دوشم روي به خوشحال، امكولى گرفتن از بعد

، ندكننمى مسخره مرا، امديده جن ديشب من بگويد اگر يعني، هستند نردبان كوروش با صحبت گرم طورچه

 اممسخره ترسيدممى، چرا دروغ اما؛ بپرسم كه آمدمى زبانم نوك مدام؟ باشند ديده هم هاآن دارد امكان يعنى

 .دگر داشت ترس، دختر يك به پسر سه هم آن. كنند

 :پرسيدم و نياوردم تاب سر آخر. شدنمي تكرار ذهنم در هالسوا مدام و بود آمده وجود به آشفتگى مغزم در
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 ؟ديديد جن حاال تا، دوتا شما ميگم_

 : پرسيد متعجب حسين

 ؟ جن_

 :گفتم آرام و كردم نگاهش مردد

 . جن اره_

 مختن رو خيلى كه هايىاون، دوم قانون. كوروش خنده با شد هماهنگ كه كرد ريزي خنده و انداخت باال ابرويي

 حسام حرف با اما؛ بياد دستشون كار حساب تا كن استفاده دوم قانون از گفتمي شيطونه. كن پل و شل بزن رو

 .سكته ترس از و كنم پرواز، خوشحالى از بود نزديك

 .ديدم من، آره... قرمزه چشماش كه است سياهِ جنِ اون منظورت اگه_

 اندهانش آب محكم و كردند نگاه ديگر بهم. ماسيد لبانشان روي به خنده و بود مانده باز كوروش و حسين دهان

 :گفتم و كوبيدم بهم را دستانم خوشحالى با. دادم قورت را

 . قرمز هايچشم با جن يك، خودشه آره، آره_

 را بحث فورا حسين. بودند شده ضايعه كه بودم صحنه اين عاشق من و بود پريده رنگشان كوروش و حسين

 ،بودند جالب برايم قلوها دو البته. شدم راحت كوروش و حسين هايحرفى پر از هاييدقايق از بعد و كرد عوض

 تاييد نحسي و بزنه حرف حسام بعد دور مثال، كردندمى كار نوبتى شايد. كردمى تاييد حسام و زدمي حرف حسين

 . كنه

 .كردم تشكر او از بعد كمي و ترساندم كمي را كوروش، رسيديم جان عمه خانه به وقتى



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | الكچرى تابستان كوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 39 

 هزارم بار براي و دادممى گوش مريم عمه هايمرغ و خروس نوازخوش صداي به و بودم نشسته صندلي روي

 .كردم نفرين و لعن را جان سودابه آبجى

 .داندمى خدا را گشت خواهم بر كي پس... خب اما؛ گرفت خواهم را انتقامم برگشتم وقتى

 .كردم نگاه داشت را جايي به رفتن عزم گلي چادرگل كردن سر و كيسه داشتن با كه عمه به و چيدم بر لب

 ؟اه، عمه عزيز بيا توهم داري دوست، كنيم برداشت برنج كمكش، حيدر مش هايزمين سر برم خواممي، مادر_

 لندب جايم از و كردم نازك خودم براي چشمى پشت. بود مخالف و موافق دلم ته پنجاه پنجاه، عمه پيشنهاد با

 .كردم همراهي را جان عمه و گرفتم او از را كيسه، شدم

 .جان عمه بريم_

 پرسي احوال ادب رسم به عمه هايهمسايه با و كردم حمل را بزرگ كيسه ايحرفه حمال يك عين، راه بين در

 باال نس خانم تعدادي كه زمينى سر بر. بود كشاورزي هايزمين وسيعى هكتارهاي كه رسيديم ايمنطقه بر. كردم

 .ويضتع را چادرش و پاكند به را هاشچكمه عمه تا گذاشتم زمين بر را كيسه و رسيديم بودند برداشت مشغول

 ايمج از و كشيدم هوفى. كردممي نگاه شدندمى راست و خم گونهچه كه هاآن به آرام و بودم نشسته ايگوشه در

 .شدم بلند

 .رهمي سر حوصلم اخه، بندازم نگاهي يه رو جااين تونممي من، جان مريم عمه_

 :گفت مهربان و زد كمرش به دستى و زد لبخندي عمه

 .نشي دور زياد باش مراقب فقط، عمه برو، دخترم گل اره_

 فقط كردمى كار چشم تا. كردم رفتن راه به شروع هدفبى و زدم رويش به خودش همانند مهربان لبخندي

 كى منفهميد. ميشد وصل جنگل به هازمين اين از قسمت يك باالخره البته. بود شاليزارها و كشاورزي هايزمين
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 در، پايي خش خش صداي شنيدن با كه كردم برگشتم قصد حوصلهبي و ايستادم سرجايم. رسيدم جنگل اول به

 .رفتم جلوتر كوتاه هايقدم با. نديدم چيزي اما؛ چرخيدم آرام. شدم ميخكوب جايم

 ؟جاستاين كسى_

 .شدم ترمشكوك، شكستمي را آن هاكالغ قارقار كه مطلقى سكوت با

 ناي از ترچاپك او اما؛ رفتم سمتش به. شد باز خوشحالي از غار همچو دهانم، سفيد و كوچك خرگوشى ديدن با

 .گذاشت فرار به پا هاحرف

 .خو وايسا اَه... گيرمتمي من كوچولو خرگوش... نچ... وايسا اه_

 كار همين و بود ايحرفه زيادي. دويدممي خرگوش اسم به زيبا حيوان يك دنبال به داشتم توانم و حد آخرين با

 نفس نفس. شد ناپديد ديدم از هم سر آخر، دويدوم بدنبالش هاخم پيچ و درختان بين از. كردمي ترسخت را

 به نگاهم. باشم كرده آب را كيلويي سه كنممي گمان. دادم قورت را دهانم آب حالبي و نشستم زمين روي زنان

 دگر جااين؛ شدم قراربي. كردم رصد را دورم تا دور و شدم بلند جايم از فورا.  بود شده غروب، افتاد آسمان

 .كردم زمزمه ترسيده. بود جنگل كجاي

 .كجام من، خدايا واي_

 رفتن راه دانستممي اما؛ روممي دارم كجا دانستمنمي. رفتم جلوتر كمي و فشردم هم روي به استرس از را لبانم

 .  ستگمراهي آخرش بدانستم اگر حتي بود ترسم بر غلبه راه تنها

 دمكرنمي فكر اما؛ دهممى پس را امگذاشته قرار خدا با كه هاييصلوات و نماز نخواندن تقاص دارم دانستممي

 . بترساند چنيناين را زده فلك و بدبخت منِ و شود عمل به دست زود قدراين متعال خداوند

 :زدم فرياد بود شده كه هم خودم اميد براي
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 . نيست جااين كسي_

 رعرع و نشستممي خوردنمي بر غرورم به اگر. كردمي انگيزتر خوف را فضا همين و شد پخش جنگل در صدايم

 . دگر است جواني غرور خب اما؛ كردممي گريه

 صداي. شدم خيره جلويم به كرده كپ و ترسيده. آمد صدا به سرم پشت از پايي واضح خش خش صداي

 رد اشك پرده و كشيدمي تير ترس از دلم. برگردم نداشتم جرات اما؛ رسيد گوش به سرم پشت از خرگوش

 . بودند كرده خوش جا پلكانم پشت

 اهنگ بغلش در خرگوش و او به آمده در حدقه از چشمانى با. شدم مات. چرخيدم عقب به و كشيدم عميق نفسي

 ... اما؛ است تربلند هم كوروش از قدش كه كنم اعتراف توانممي. كردممي

 را يچارهب خرگوش.كردمي منتقل بدنم ياخته به ياخته به را ترس اشپوره پاره و كثيف هايلباس و بلند هايريش

 . كردم خفگي احساس خرگوش جاي به من كه بود گرفته آغوشش در محكم

 . ودمب زده زل نبود مشخص چيزي اشآبي هايچشم جز كه صورتي به من و ميشد بسته و باز ماهي همانند لبانم

 هب جنگل در بااليي و بلند جيغ، بودم خيره رنگش آبي و وحشي هايچشم به كه طورنهما و آمدم خودم به آخر

 .كرد متعجب را آبي چشمان آن كه جيغي. دادم سر

 لحظه يك! بيچاره جنگلي غول، او به برسد چه، باشد كرده كر هم را خودم گوش بنفشم جيغ صداي داشتم يقين

 اهنگ متعجب مرا داشت فقط او وقتي نداشت معنايي كشيدن جيغ اصال. شدم او مات و كشيدم جيغ از دست

 مانچش از غير به ريش همه آن بين از نداشت امكان يعني، دهم تشخص را اشچهره دقيق توانستمنمي. كردمى

 بس از است آزاد دولت هفت از كه نگو هم را هايشلباسش. داد تشخصي هم را ديگري چيز بلندش موهاي و ابي

 .است خفن و الكچري
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 به هك شد كشيده دستش به نگاهم. رفتم عقب قدم يك زدهشتاب و فورا. آمد جلو قدم يك و زد طوالني پلكي

 رد او چهره به خرگوش از چشمانم، او حركت اين از متعجب. است گرفته سمتم به را خرگوش و شده دراز سمتم

 . شد نواسان

 :گفتم زده حيرت بود شده گرفته كمي، زياد جيغ خاطر به كه صدايي با و انداختم باال ابرويي

 ؟منه براي اين.. .اين_

 لكيپ. داد سوالم به را مثبت جواب دستش بردن جلو با كه شده خيره رويمروبه ترسناك مرد به، جواب منتظر

 كه ستعادي آدم يك فقط او. بودم ترسيده موردبي احمق منِ پس، دادم قورت محكم را دهانم آب و زدم ناباور

 .همين، دارد نامرتبي چهره و لباس كه

 اما؛ دمترسي كمي بزرگش دستان با دستم برخورد با. گرفتم او از مردد را خرگوش و بردم جلو را دستم نامطمئن

 . كردم حفظ را شجاعتم

 .ممنون_

 حدقه در را چشمانم. كردمي نگاه مرا همچنان او ولي؛ ماندم جواب منتظر و گرفتم آغوشم در محكم را خرگوش

 :گفتم و چرخاندم

 ؟ بديد نشون بهم رو راه تونيدمي شما، شدم گم جااين من_

 ملب كنج لبخندي. افتاد راه به جلو سمت به خودش و گرفت چشم من از و كردم نگاهم منوال همان به ايلحظه

 .كردم زمزمه لب زير، گرفت شكل

 .جنگلي مرد يك_

 :گفتم گونههمان و رساندم او به بلند هايگام با را خودم
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 ؟بشي ناناز؟ ببافم طرف دو تواسه رو هاتريش خوايمي؟ هوم؟ نكردي حمام كه هست قرن صد چند_

 اليشح منطق و عقل شده صاحببي زبان اين خب اما؛ بندازم راه به را شوخي بساط كسي هر با نبايد دانستممي

 . نميشد

 .بود گمان يك فقط البته، شد باز محو ايخنده به لبش كردم حس چرا دانمنمي

 ؟ داريد هم اسم شما؟ كرديدمي كارچي جنگل تو شما_

 :گفتم بمتعج. نيامد بيرون به او از صدايي اما؛ شد بسته و باز لبانش. چرخيد سمتم به رفتممي راه كه طورهمان

 ؟اللى تو_

 :گفت و نشاند اشپيشانى روي اخمى و چرخاند رويشبه رو سمت به را سرش

 .نه_

 سمج چنين به عنوان هيچ به زيبا صداي اين. بود امشب شك دومين، شد خارج او از كه ايمردانه و لطيف صداي

 :گفتم و گزيدم را لبم. خوردنمى اصال لباسي و تن و

 ؟نداريد اسم_

 نه_

؛ باشد محكم و كوتاه كلمه يك جوابش اگر حتي، بدهد جواب او و كنم سوال مدام من داشتم دوست، چرا دروغ

 . بدهم گوش صدايش به دقت با خواستمي دلم اما

 ؟ ميشه مگه اخه_

 :گفتم آرام و زدم مصنوعي لبخند همين براي است ضايع اوضاع كمي ديدم هم من، نگفت هيچ
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 . جنگل مرد نباش نگران شما، ميشه كه شدن از البته_

 : گفتم او به رو لبخند با و زدم بشكني

 .اوف جنگل مرد اين بشه شاخى اسم عجب... خودشه_

 زارهاشالي به نگاهي. شد خيره من به رو و ايستاد سرجايش شاليزارها نزديك و جنگل اول قسمت به رسيدن با

 .كردم جنگل مرد به رو و انداختم نبودند مشخص زياد تاريك نسبتا هواي لطف به كه

 . رسيديم زود چه اِه_

 :گفتم خنده با آغوش در خرگوش به اشاره با و زدم رويش به لبخندي

 .برم من ديگه خب. جااين رسوندي رو من اينكه بابت ممنون و خوشگل خوگوش اين بابت مرسي_

 فقط هالبت شد قرمز چشمانش ابي ثانيه يك براي فقط،  كردم احساس لحظه يك كه بود خيره چشمانش آبي در

 .ثانيه يك براي

 .نرو_

 .كردم نگاهش متعجب و رفت خاطرم از چشمانش توهمى رنگ تغيير، صدايش شنيدن با

 !وا؟ نرم_

 :گفتم لبخند با و زدم پلكي

 . هابياي؟ باشه؟ بدي نشونم رو جنگل خواممي بيا توهم، جاهمين ميام فردا من، جنگل مرد ببين_

 . رفتم كنار پيشش از دو با و دادم تكان برايش دستي
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 شچشمان در، ببينم هم باز را عجيب انسان آن خواستمي دلم. دست كف عين باشم ساده و صاف خودم با بايد

 .ميشد او به نسبت من تربيش كشش باعث همين و بودم عاجز دركش از كه بود چيزي

 .كوبيد چروكش صورت بر و دويد سمتم به سراسيمه، ديد مرا تا عمه

 ؟مادر ميشم عمر نصف زن پير منِ نميگي؟ بودي كجا، عمه ساحل سرم به خاك واي_

 عمه هخان سمت به همسايه زنان ديگر با و گرفتم را وسايلش كمكش، عمه از خواهى معذرت و شرمندگي كلي با

 .كرديم حركت جان مريم

 ناي تا كشيدم عميق نفسي. بودم تاببي. كردمي سركشي وجودم الي به ال در قراريبي حس چرا دانمنمى

 .كنم خنثي را داشت نامعلومي كرمنشا را وجودم در كرده رشد تازه هيجان

 هوايب. افتاد تاقچه روي قرآن به چشمم. شدم خيره تابان و درخشان هايستاره به پنجره از و شدم بلند جايم از

 بعد و بستم را چشمانم. كردم بلندش. زدم لبخندي و كشيدم اشچرمي جلد روي را دستم آرام، رفتم سمتش به

 به و دمش نااميد زندگي از كل به، توبه سوره ديدن با. كردم باز تصادفي را قرآن از ايصفحه صلوات فرستادن از

 .خوردمي موريانه همچو مرا وجدانش و عذاب گونهچه كه افتادم امنخوانده نمازهاي فكر

 وربدج دلم اما؛ است وقت دير دانممي. بدهكارم خدايم به را عمر يك بلكه نه كه ماه يك من. گرفتم را تصميم

 . كند سبك را وجودم كه خواهدمي قبله يك

 :ايستادم جان مريم عمه صداي با كه رفتم بيرون سمت به

 ؟عمه بري خوايمي كجا_

 :گفتم و زدم رويش به لبخندي

 . بخونم نماز خواممي، بگيريم وضو برم خواممي اجازتون با_
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 :گفت دلنشينش تبسم همان با و زد لبخندي عمه

 .نشده قضا تا بيا سريع پس_

 . رفتم دستشويي سمت به و كردم دوتا يكي را هاپله دو با و دادم تكان سري

 را حالم و حس، كردمي برخورد پوستم كه وضو آب خنكى. كردم تا را شلوارم پاچه و زدم باال را هايماستين

 . كرد دگرگون

 :كردم آسمان به رو و گذاشتم پا بيرون به

 خدايي و پاكى تو كه گويم تو ذكر ملكا_

 راهنمايى توأم كه ره همان به جز نروم

 زا گل. بود كنارش در كه زيبايي و سفيد چادر و شده پهن سجاده ديدن با و شدم داخل و دويدم خانه سمت به

 . رسيد گوش به مريم عمه پف و خر صداي كه شد ترعميق زماني لبخندم و شكفت گلم

 چشمان آن لحظه يك اما؛ است عجيب، كردم نگاه خواب غرق خرگوش به و رفتم طاقچه كنار قفس سمت به

 .گرفتند جاي چشمانم پيش آبي وحشي

*** 

 هول ناهار خوردن از بعد. بود كرده بيدار ناهار براي مرا عمه كه بود قدريآن اما؛ بودم خوابيده زمان چه دانمنمي

 البته مبرو جنگل به تنهايي بگذارد كه كردم راضي را عمه، حقه و راهكار كلي با خرگوش به كوتاهى نگاه و هولكى

 .ريختم برايش زبان قرن چندين كه بماند
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 يزارهاشال سمت به را خانه راه سرعت به و بردم هم غذا ظرفي خود با شود امگرسنه جنگل در شايد انكه گفتن با

 ايجنگلي مرد. كرد خواهم پيدايش نقطه همان در مطمئنم پس كردم رها نقطه آن در را او من كه چرا، كردم طي

 .آبى چشمان با

 و زدم ديد را اطراف زنان قدم و زدم لبخندي. رسيدم جنگل اول به و گذشتم چابك كشاورزي هايزمين كنار از

 .انداختم ام كله پس در را صدايم گونههمان

 ؟ كجايي...جنگل مرد آهاي... سالم_

 :زدم داد بلندتر و ايستادم

 .اومدم من_

 مرا اخمو كه ديدنش با. دادم تشخص جنگل شده خشك هايبرگ خش خش صداي از ابتدا را آمدنش آونگ

 همان با ديروزي جنگلي مرد همان، بود همان. دادم قورت را دهانم آب ترسيده و شد خالي دلم ته، كردمي نگاه

 . هضم قابل غير و غليظ اخم يك با منتهى، چهره همان با و لباس

 . موندم خواب...كردم دير دونممي، ببخشيد... سالم... س_

 :گفتم لبخند با و شدم كار به دست خودم گويدنمى هيچ ديدم وقتي

 ؟بزني حرف خواينمي تو؟ خوردي غذا، آوردم غذا برات_

 :گفتم لب زير و انداخت باال ابرويي. كرد رفتن راه به شروع و كرد من به را پشتش

 .لوس_

 .دويدم نسبتا سمتش به و كردم تند پا
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 ؟هاآوردم غذا اتواسه؟ بدي نشونم رو اتخونه خواينمي؟ اره كنيمي زندگي جااين_

 در را آن و برد سمتش به را دستش. افتاد امشانه روي كيف به نگاهش. برگشت سمتم به و كرد متوقف درجايش

 .  گرفت دستانش در و كند امشانه از ايحرفه حركت يك

 :گفتم متعجب و كردم نگاهش مبهوت

 ؟تو كنيمي كارچي...چ_

 :گفت گونههمان و داد ادامه راهش به

 .سنگينه_

 اين گفتمي حسي يك، شد چِم دانمنمي كه قسم خدا به و امنگفته دروغ ايستاد جا از لحظه يك قلبم بگويم اگر

 .شودنمي من ديگر مَن

 .ببرد فيض بركتم از پر صداي از گذاشتم و گشودم لب دوباره و شدم قدمشهم و آمدم خودم به

 ؟خونيمي هم كتاب تو_

 .دادم را خود جواب خودم، نشدنم ضايع حس از طبع به من پس. نداد جوابي معمول طبق

 ادرن از قشنگ شعر يه بذار اوم... خراساني عماد اشعار و هدايت صادق هايكتاب مثل، خوندنم كتاب عاشق من_

 .كني حال بگم برات نادرپور

 خودم براي خواهممي من اصال... زكى. كردم نگاه معلومشنا نسبتا و خونسرد چهره به و كردم مكث كمي

 !واال، ندهد گوش تواندمي هست مشكلى، بخوانم

 تبهكاران فرمان ساخت نخواهد ويران ترا_
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 شيطاني هاىآتش سوخت نخواهد ويران ترا

 خنديمي تو زيرا غم چه گريممي تلخ من اگر

 مانىمي تو زيرا،  غم چه ميرممي زود من اگر

 .ميشد زده مثل شير رنگ به آب زياد فشار از كه فشار پر و وسيع ايرودخانه، شد كشيده رودخانه به نگاهم

 :گفتم و زدم پلكي زده حيرت

 .المصب شده غرق درجا اين تو بره هركي واو_

 .ببندم را متعجبم دهان شد باعث كه انداخت من به گذرا و عميق نگاهي و برگشت سمتم به

 مانمچش. درخت باالي هم آن حصيري خانه يك، ببندم را دهانم نداشت امكان ديگر باراين، افتادم راه به دنبالش

 :گفتم و دادم سر متعجب ايخنده. بود شده نعلبكي اندازه

 .اوف، بخوره اليك هزار هزار كه بگيرم عكسي يه... فيلما تو عين دقيقا، من خداي واي_

 گاهشن. است بودن خاص و باكالسى عمق، بروي باال است چسبيده آن به پله كه درختي تنه از بتوانى اينكه

 :گفتم متعجب نسبتا چهره همان با. كردمي نگاه مرا داشت. كردم

 ؟كنيمي زندگي جااين تو_

 :گفت لب زير و چرخاند كلبه سمت به را سرش

 . آره_
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 لبانم رب ايخنده و افتادم دلبر و ديو داستان ياد لحظه يك، شدم خيره كثيفش رخ نيم به عميق و زدم آرام پلكى

. آوردم در را جان مريم عمه خياطي قيچى كولي جيب داخل از فورا و كشيدم دستش از را كولي. گرفت شكل

 :گفتم و گرفتم طرفش به را قيچي. كردمي نگاه مرا خيره

 . بزن رو ريشت... بيا، آوردم تو براي رو اين_

 :گفت تحكم با و رفت عقب قدمى و كرد اخمي

 .نه_

 . دگر ساحلم من... خب اما؛ كنم نشيني عقب ترسيده سوسك عين بايد مواقع اين در دانستممي

 كه فتمگر اشخرمايي و بلند هايريش روي به رو را قيچي ايستادم پا پنجه روي و رفتم سمتش به سريع خيلي

 رمس اگر كه بود كم قدران فاصلمان. شد بلند آخم كه چنانآن. گرفت سفت را دستم مچ ناگهاني حركت يك در

 .بود بودنم بلند قد بد يا خوب حسن از شايد اين و خوردمي هايشلب به دماغم دادممي تكان را

 چشمانش آبي در زيادي قرمز هايرگه ديدممي نزديك از كه حال. شد بخيه چشمانش آبي در نگاهم لحظه يك

 هرم از را حالم من و بوديم شده خيره يكديگر به دو هر. باشد عصبانيتش و حرص از شايد اين و داشت وجود

 .كردمنمى درك خوردمي امچهره بر كه گرمى هاينفس

 :گفتم عجز و ناله با، شد جمع درد از صورتم. گرفتم را وجودم تمام درد شديد حس سر آخر

 .آي... كن ول رو دستم... آخ_

 از كردممي گمان و بود شده حسبي درد از دستانم. كرد ول را دستانم و خورد كوتاهي تكان و آمد خودش به

 ردمك اخمي. كنم درك دارشپش هايپشم آن خاطر به را شديدش برخورد توانستمنمي. باشد شكسته درد شدت

 با و دادم قرار امشانه روي را كولي و گذشتم كنارش از فورا. كند رفتن عزم پلكم پشت در شده پنهان اشك تا
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 شخ روي از را كردنش دنبال صداي توانستممي. شدم دور جاآن از سه و سريع توانم آخرين با بغض و ناراحتي

 زا فيلمى همانند درختان و هابرگ. دويدممي مكث ايثانيه بدون. نبود مهم برايم دگر اما؛ بشنوم هابرگ خش

 . گذشتندمي كنارم

 . پيش دقيقه چند كن خراب حال حس آن از شايد و آتيشنش نگاه از، او از، كردممي فرار داشتم كه دانستممي

 .بود شيرين برايم قدرچه اين و بودم بهر از را جنگل انگار، شدم خارج جنگل از

 ردهك كز و بودم نشسته اتاق از ايگوشه حوصلهبي من و بود شده ظهر از بعد، رسيدم كه جان مريم عمه خانه به

 :كردم زمزمه خودم از حرصي. بودم زده بغل غم زانوي

 .دختر تو چته ساحل آخ_

 :گفتم خرگوش روبه و كشيدم آهي، افتاد قفس در غمگين خرگوش سمت به نگاهم

 ؟نه جالبه... خودم تو من و قفس داخل تو... هستي زنداني من مثل هم تو_

 ارويد جان مريم عمه تا كردم جور برايش افتادن بهانه چگونه كه دادم سوق دستم مچ به و گرفتم او از را نگاهم

 .بود شده الكچري يادگاري عجب شاهد، دست مچ اين و ببند دستمال با و بزند رويش بر محلي

 كوروش دهم تشخيص توانستممي كه ايرگه دو صداي نكره فرياد با كه بستم را چشمانم و كشيدم هوفي

 . كردم باز را چشمانم، است خودمان

 . رفتم غره چشم يك متعجب خرگوش به و شدم بلند جايم از حوصلهبي

 مندار هم را خودم حوصله من كه حال انگار. شدم مواجه خوشحال و نردبان كوروش با گذاشتم پا كه خانه بيرون

 . خواندمي خروس كپكش بدجور او

 :گفتم حال بي و انداختم باال لبانش روي لبخند به ابرويي
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 ؟چيه، سالم_

 :گفت آن بند پشت و شد ترعميق لبخندش

 . چيه بگى اينكه نه، بله بگي بايد... سالم_

 يخى و چرخاندم حدقه در را چشمانم. بود كرده را اعصابمبي اعصاب روي به رفتن قصد كوروش اين دوباره باز

 :گفت و كشيد گردنش پست به دستي ايوري يه لبخند با و كرد جور و جمع را خودش. كردم نگاهش

 ؟شده چي دستت اه... دوست بودي گفته، آوردم هندونه تواسه... چيزه_

 :گفتم او به متعجب، افتاد دستش داخل هايفرنگي توت به نگاهم

 .نباشه تنم به سر داري دوست كردم فكر من الخالق جلل؟آوردي من واسه رو اينا_

 . كردم رويت را چپش سمت گونه چال اول بار براي من كه داد سر كوتاهي خنده

 .شده چي دستت نگفتي، بابا نه_

 :گفتم و كردم كج كمي را لبم

 .ماشاهلل آ رو هاهندونه اون من بده... زمين خوردم_

 :تمگف و كردم اخمي نيمچه، كندمي نگاه مرا و است ايستاده هنوز ديدم، گرفتم دستش از كه را هافرنگي توت

 ؟ ديدي جن؟ چيه ها_

 پيش رد را خانه راه و گفتم لب زير ايشي. بيوفتم همسايه هايزن ياد شد باعث كه كرد زمزمه لب زير الهى بسم

 .گرفتم

 .برگشتم رويش به صدايش با كه
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 .ميگم_

 .بگو_

 .بگرديم بريم، كن خبرم رفت سر تحوصله اگه... چيزه_

 سر اتلهحوص اگر نگفت كه بود مانده شكرش جاي بازم. كنم سر به پسر يك با را فراغتم اوقات بود مانده همينم

 .  تمام و كردممى غرق اسيد در را خودم وگرنه كنيم بازي بيا رفت

 .ممنون باشه_

 .گذراندم كوچولويم خرگوش با را شب تا و رفتم خانه داخل به فورا

 ازهايمنم است درست. رفتم بيرون دستشويي سمت به نماز آوردن جابه و گرفتن وضو براي، شام خوردن از بعد

 .دگر است خوب شروع براي اما؛ نيست موقع به گاهاً و ميان در يكي

 فشارش چه هر. بود امهميشه شانسى خوش از همين و نميشد بسته دستشويي در، امدم بيرون كه دستشويي از

. شد ستهب بدي صداي با كه كوبيدم در به محكم پا با حرص با و كشيدم خفيفي جيغ. نشد كه نشد بسته داد

 :گفتم در به رو عصبي

 ؟خواستىمي رو همين_

 هيچ. بلند قد و قرمز چشمان همان با بود خودش.زد خشكم رويم به رو صحنه ديدن با كه چرخيدم عقب به

 وجود نم ترس از تردردناك حسي هيچ و نرسيد گوش به امسينه بر قلبم ترس از پر كوبش از ترواضح صدايي

 هب چشم شب تاريكي آن در متحير و زدم پلكي. نداشتم را كاري هيچ قدرت. كردم نگاهش مستقيم. نداشت

 بودن مشخص مدلش شب سياهي آن در كه كفشى ديدن با اما، كنم پيدا را معروفش هاي سُم تا دوختم پاهايش

 .كردم زمزمه لكنت با. رفتم وا
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 .مه...آدم يه اون... ا_

 :زدم فرياد شجاعتم تمام با و گزيدم درون از را لبم

 ؟هستى كي تو...ت_

 گذاشت رارف به پا كه ببينمش بهتر تا رفتم جلو قدم يك. رفت عقب قدمى كه شدم متوجه اما؛ ديدمشنمي واضح

 .شد محو شب سياهى در و

 *** 

 و كمرنگ گذرم در ديشب اتفاقات البته. كنم درك توانستمنمي هيچ را دليلش كه داشتم خوبى حس امروز

 عمه هاىمرغ، هايمرغ تخم برداشتن با را امروزم. گذاشتمي باقى را شكرش جاي همين و بود شده تركمرنگ

 همب حال و بد خيلي بوي حس با كه رفتم اتاق سمت به. هاآن به دادن دانه آن بند پشت و كردم شروع جان مريم

 ازب را درش فورا. كردم خورد بر امكولى به شده جمع ايچهره با كردم دنبال را بو وقتى. شد درشت چشمانم زني

 .شد بلند نهادم از آه كيفم در زده كپك و مانده غذاي ديدن با و كردم

 بر لب. شد چه و كردممي تصور چه آخر در و دادممي بهش غذا خوردن براي اميد قدرچه؛ جنگلى مرد بيچاره

 .كردم پا به عدل دادگاه ذهنم در و دادم تكيه ديوار به و چيدم

 مرد يشخص مسئله به خواستم و داشتم تشريف پرو زيادي كه بودم من آن، بود من از اشتباه كنم اعتراف بايد

 .خودمم هم آن و شد اعالم مقصر دادگاه اين در. كنم تجاوز هايشريش يعني جنگلي

 كردن درست به شروع عمه همكارى با و اجازه با و رفتم آشپزخانه سمت به دو با و گرفتم بغل به را غذا ظرف

 جنگل در را ناهارم تا كردم عمه زدن مخ به شروع آن از بعد. خوشمزه و هويج پر ماكارونى يك. كردم ماكارونى

 . كرد قبول راحتيبه امعمه و بخورم
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 :گفت متعجب عمه گرفتم پيش در هازمين سمت به را راهم وقتى

 .دخترم ترهنزديك كه ور اين از جنگل؟ ميري داري كجا ساحل وا_

 لبخندي .بود بلد شاليزارها سمت از را جنگلى كلبه آن راه من حقيقتاً اما؛ است ترنزديك سمت اين از دانستممي

 :گفتم اجبار به و زدم نمادين

 .  ببينم هم رو شاليزارها راه توي خواممي_

 رب پاهايم صداي. كردم دويدن به شروع لبخند با و گذاشتم فرار به پا عمه به ديگرى حرف دادن اجازه بدون و

 . خريدمي جان به را استرس از پر صداي يك عمه محكم هايظرف برخورد و داشت دلنشيني كوبش زمين

 .مزد صدا گونههمان. افتادم راه به و زدم لبخندي. ديدم را او قبل بار كه جاييهمان دقيقا رسيدم جنگل اول به

 .اومدم من جنگل مرد آهاي_

. رسيدم رودخانه به جنگل مرد خانه از نشان به بعد چندي، كردم دويدن به شروع و زدم ديد را اطرافم و دور

 مآد. كردم كپ لحظه يك است شنا مشغول رودخانه در كه شخصي ديدن با كه نهادم زمين بر را كولي خسته

 بتانس هيكل آن با. شدم نزديك قدمى و دادم قورت را دهانم آب، بگو پك سيكس نگو هيكل. بگو فرشته نگو

 هايريش ته آن با ترجذاب رخ نيم آن از توانستمنمي عنوان هيچ به من و بود كردن شنا حال در جذابش و سبزه

 هك تيكه. كنممي نگاه هيز صورت به را شخصي، چنين اين كه است بار اولين. بردارم چشم مردانه خرمايي

 .اووف شودمي چه او با سلفي يك، است ترالكچري هم اينستا هايمدل از حتي، است همين گويندمي

 مات. كنم غش بود نزديك رنگش آبي چشمان ديدن با كه، كرد نگاه من به رخ سه و گرداند بر را رخش نيم

 .كردم زمزمه لب زير گونههمان

 .خودمونه جنگل مرد كه اين_
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 با مرع سال شانزده اين در.  زدم تشر خودم به لحظه يك.شد نعلبكي اندازه چشمانش، افتاد من به كه چشمش

 دختر لهيك چنين با هم ان، شوم خيره مردم پسر به پرو پرو چنين ندارم ياد به امگرفته متعال خداي از كه عزتي

 رخ عين پيش دقيقه چند كه شخصي اون اصال كه كردم وانمود طوري و گرفتم را رويم و آمدم خودم به. كشي

 .بودم من كنيد فكر كه مديونيد هم شما البته. نبود من، زدمي ديدش

 يلمف عين دقيقا، بود نظيربي درخت روي كلبه يك. كردم اشوارسى دقيق و گرفتم اشكلبه سمت به را رويم

 رختد روي كلبه كه طوري سلفي يك و آوردم در را موبايلم درختي كلبه به پشت و رفتم نزديكش. هاخارجكى

 تربيش هافالور باقي و سودابه شدن خار حس تا كردم اشچاشني هم ژكوندي لبخند. گرفتم بيوفتتد سرم پشت

 .كجايي دقيقا، كجايي اينترنت آهاي، كرد ناله بايد لحظه اين در. شود نمايان

 و بود زده را هايشريش. چرخيدم عقب به دادمي را جنگل مرد آمدن زنگ كه هابرگ خش خش صداي شنيدن با

 ميك. است العاده فوق آبى چشمان با برنزه پوست كه الحق.  ببينم بهتر را اشمردانه چهره توانستممي حال

 . زدم نيشخند دل در ايمقهوه چشمان به و خوردم تكان

 :گفتم نمادين لبخند با و كردم جور و جمع را خودم

 . هانشناختمت اصال، زدي رو پشمات كه شد خوب چه، سالم اِه_

 لكهب انداختم خودم به نگاهي. زد زل امچهره به بز عين دوباره و نگفت هيچ و زد كوتاهش هايريش ته به دستى

 او به وكيمشك نگاه. هستم ترخانم و ترشيك هم هميشه از واهلل كندمي نگاه مرا گونهاين كه است شده چه ببينم

 :گرفتم سمتش به و آورده در را ماكاروني ظرف و انداختم

 .ماكارونيه نيست بدي چيز، كردم درست تو براي رو اين بيا_

 عنيم اينكارم بفهمد تا باشد فيلسوف يك يا و باشد كرده زندگي من با عمر يك بايد يا شخص مواقع اين در

 .گونه ساحل شيوه به اما؛ است خودمان خواهممي معذرت همان
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 اييستهآدم دسته آن از دقيقا اين. افتاد اشكهنه هايلباس سمت نگاهم اختياربي، گرفتم دستم از را ظرف، مردد

 .ميايد بهش بدجور، بپوشد هم گونى كه

 :گفت اشمردانه و آرام صداي با

 .ممنون_

 با كه شكورو به نه و گويدمي زور به كلمه يك سال تا سال زيبايي اين به صدايي داشتن با كه جنگل مرد به نه

 .ـناه گـ كدامين به آخر. كندمي كر را فلك گوش، اشنكره صداي آن

 :گفتم و پيچيدم هم در را دستانم و زدم لبخندي

 .بخور آوردم هم قاشق... جان نوش كنممي خواهش_

 را طرف در ارام گونهچه كه شدم خيره او به و نشستم كنارش فورا. نشست زمين روي جاهمان و كرد نگاهم كمي

 . كردمي باز

 ؟ بودن جنگل مرد به هستى راضى واقعا، چيه اسمت نفهميدم من آخر_

 :داد پاسخ كردمي وارسي را ماكاروني كه طورهمان

 .آره_

 :گفتم و چرخاندم حدقه در را چشمانم

 ؟نداري چيزي ايخانواده؟كنيمي زندگي تنها تو... ممنون شدم قانع كامال_

 :داد پاسخ لب زير و زد زل ماكاروني حاوي چنگالي به

 .نه_
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 جواب يا لفظي زير با سوال چهل هر از؛ است خوبي صحبت هم چه اخ. بكوبم ديوار به را سرم من بدهيد اجازه

 .گفتم لب زير ايشي و كردم نگاه گذاشتمي دهانش درون ماكاروني كه را او چپ چپ. منفي يا و دهدمي مثبت

 اون و ور اين درخت از تارزان مثل عمرت تموم يا؟ خوريمي مكمل؟ آوردي در رو هاپك سيكس اين طورچه تو_

 ؟هوم؟ بياري در رو اينا تا پريديمي ور

 :داد پاسخ من به رو و جويد را اشلقمه آرام آرام

 .زنيمي حرف خيلي_

 به. بردب در به سالم جان و بتواند و است نكوبيده صورتم بر رك حرف با چنين اين كسي كنون تا رفت وا امچهره

 .  كشيدم عميق نفسي و دادم چين دماغم

 .است اندازه به زدنم حرف من وگرنه ساكتي زيادي تو_

 برنز پوست آن بر خرمايي هايريش ته آن با كه مردانه ايقلوه و متوسط لبان. افتاد لبانش به نگاهم لحظه يك

 .بودم شده هيز قدرچه كه آخ. دادم تكان را سرم عصبي. آمدمي بدجور

 ؟خوردي غذا تو_

 دنكر سوال به شروع خودش و افتاد كار به زبانش باالخره پس. كنم غش خوشحالي از بود نزديك سوالش با

 :گفتم و زدم نمايي دوندن لبخندي. كرد

 .ميخورم بعدا، نه_

 :گفت تحكم با و گذاشت رويمروبه را ظرف و گذاشت كنار آرام را چنگال و كرد نگاهم كمي

 .بخور_
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 و برداشتم ار قاشق. كردم آب نبات و قند كيلو كيلو دلم در رمانتيك صحنه اين به و انداختم باال را ابروانم تاييك

 را رديگ شخص دهنى قاشق يا غذا توانستممى ريلكس خيلي و نبودم دلي بد ادم اصال. كردم خوردن به شروع

 .باشد دختركش قدراين شخص آن بسا چه حال. بخورم

 :گفتم بود شده خيره رودخانه به كه او به و گذاشتم كنار را اشبقيه و خوردم كمي

 ؟چيه اسمت نگفتى_

 :گفت آرام گونههمان

 .محمد_

 و زمين خواستمي دلم رازي چنين كشف براي مصيبت و رنج هاسال از پس. بودم فهميده را اسمش باالخره

 :گفتم خوشحال. كنم شكر را زمان

 .ساحله منم اسم_

 امآر آرام. شد ترغليظ محوش لبخند از امخنده. كرد زمزمه را اسمم محو لبخند يك با لب زير و چرخيد رويم به

 .كردممي نگاه را او كرده كُپ نگاهش نوع و حركت اين از متعجب. آورد صورتم سمت به را دستانش

 وداع ار فاني دار جاهمان بود نزديك، كرد لمس را لبم كنار گونه نوازش و خورد لبم گوشه به كه دستانش گرمي

 . كنم

 :گفت آرام و آورد پايين را دستانش

 .كثيف كوچولوي دختر_

؛ تاس شده كثيف دهانم دور كه خوردم الكچري قدران را ماكاروني هميشه مثل كه بردم حتم، حرف اين گفتن با

 .يدكوبمي امسينه بر جور بد روحم و پوست بر ايمردانه دستان برخورد از كه بود قلبي مهم. نبود مهم اين اما
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 :گفتم و نشستم ترمرتب كمى و دادم سر به مصلحتى يسرفه

 . سالته چند تو_

 :داد پاسخ و انداخت من به نگاهى

 .دونمنمى_

، زدم زل او به دقيق. داشت تعجب جاي بسيار دانستمي اگر كه چرا، بود منطقي بسى پاسخش شكر رو خدا خب

 مامت و بزنم حدسي ترسيدممي نبودم موفق زياد سن تخمين در وقتهيچ كردم ريز را چشمانم. تيز و دقيق

 .شود آب بر نقش تفكراتم

 :آوردم زبان بر را كرد مي سنگينى زبانم بر عجيب كه سوالى و گزيدم درون از را لبم

 ؟كنيمي چيكار تنها و تك... جنگل اين توي، جااين، تو_

 :گفت لب زير و دوخت چشم جلويش به عميق و شد حسبي نگاهش

 .زندگى_

 و تحرك تك به تك در شگفتى جور يك. صدايش و وجود حتي.بود نشده كشف رازهاي از پر مرد اين پاي تا سر

 ودب رفته سر بدجور امحوصله.شدم بلند جايم از. بود من عهده از خارج كشفش كه داشت وجود صورتش اجزاي

 .ميشد محسوب فاجعه يك من براي موضوع اين و

 .باشه جالب بايد؟ بدي نشونم رو درختى كلبه اون داخل خواينمي_

 .كردممى نگاه خيره خيره كليه به و بودم آورده پايين متفكر را لبم

 .بيا_
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 هايهپل از و رساندم پايان به را انتظارش هم من. بروم باال هاپله از كه كرد نگاهم منتظر. افتادم راه به دنبالش

 .بود آورى هيجان و سخت كار بسيار كنم اعتراف بايد. رفتم باال آرام آرام درخت از چسبيده

 توي مىك بودنش شلخته ولى؛ بود زيبا داخل از كلبه. ماند باز آبى اسب يك مثل تعجب از دهانم، شدم كلبه وارد

 به زچي اما؛ كنم كشف نام محمد مردجنگل اين از نخى سر بتوانم تا كردم وارسي را اتاق جدي و دقيق. زدمي ذوق

 :گفتم متعجب و برگشتم سمتش به. نشد كه نشد پيدا بخوري درد

 ؟ها؟ كنيمي زندگي داري اينترنت بدون طورچه تو_

 :گفت و كرد نگاهم من از ترمتعجب

 ؟چي_

 :گفتم و كوبيد امپيشاني بر محكم و كردم نگاهش شده ميخ

 .بده ادامه طوريهمين، داداچ هيچي_

 .كردم نگاهش زده ذوق خطاطى وسايل ديدن با و رفتم اشچوبى كار ميز سمت به

 ؟كنيمي خطاطي تو_

  آره_

 .هستى اوليه هاىانسان عين راستى راستى كردم فكر من، باحال چه_

 و يدمكش بيرون بقيه زير از برگه. شدم اش خطاطي هاينوشته از يكى مات، زدممي ديد را هاوسيله كه طورهمين

 :كردم اشزمزمه لب زير متحير

  دل جدا يادت از لحظه يك نشد_
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 دل مرحبا، دل آفرين، دل زهى

 :گفتم بهش رو و كردم ريزي يخنده

 ؟باشم داشته رو برگه اين ميشه، شعرم اين عاشق من_

 :داد پاسخ و زد محوي لبخند

 .تو براي_

 دستم در آرام. خودت براي ببرش بگوييد اينكه يا نوشتم تو براي، بگويد بخواهد انگار، بود منظوره دو حرفش

 .افتاد اممچي ساعت به چشمم و گرفتم چشم او از لحظه يك. داشتم اشنگهه

 . شد ديرم خدايا واي_

 :محمد آرام صداي آن از بعد و شد كشيده پشت از دستم كه رفتم كلبه خروجى سمت به سريع

 .نرو_

 :گفتم و زدم متحير پلكي حرفش و او به متعجب

 .بشه شب ممكنه، برم بايد اما_

 :گفت و كرد ول را دستم

 .برو پس... شب_

 و فتمر پايين سريع. نبود خوبي موقع كه حيف اما؛ بگذرانم را وقتم و بمانم كنارش در خواستممي خيلي دلم

 و برگرداندم ازش رو خنده با و داد تكان دست برايش و برگشتم سمتش به و گذاشتم امشانه روي را امكوله

 دويدممي هوابي و تند. بود پاهايم زير بر شده خشك هايبرگ خش خش صداي عاشق. كردم دويدن به شروع
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 در يخوب حس.بود گردش به دستانم در باد جنگ در شده خطاطى برگه و نميشد جدا لبانم از لبخند كه حالي در

 .كردم فكر خود با لحظه آن در كه داشت وجود من

 ".عاليست جنگل مرد وجود با تابستان"

 سرعتم و رسيدم شاليزارها منطقه به. بگذرانم را تابستانم توانستممي راحت خيلي من و نبود بد هم اصال جااين

 .بودم شگفت در عملم سرعت و انرژي از هم خودم. كردم تربيش را

 عميق نفسي. دادم جاى امكولي درون و كردم دوال را كاغذ فورا، رسيدم كه جان مريم عمه خونه نزديكى به

 .رسيدم خانه به تا كشيدم

 ؟جان عمه؟ عمه_

 باال مابروان تاييك، بلعيدمي را چيزي دولپي كه كوروش ديدن با كه شوم اتاق وارد و بروم باال هاپله از خواستم

 .پريد

 ؟كنيمي كارچي جااين تو_

 .شد درهم دادن قورت فشار زور از اشچهره لحظه يك كه داد قورت را اشلقمه زور به

. رفت مصدقه قربون عالمه يه آورد گير راه تو هم رو من... خانم منيره ابولفضل سفره رفت مريم خاله، هيچى_

 .نگريزي وقت يه بياي تو تا جااين بيام گفت بعد

 :گفتم اخمى نيمچه با و كردم نگاهش چپ چپ

 ؟حيوانم من مگه؟ چيه نگريزي_

 :گفت كند پنهان را اشخنده كردمي سعي كه حالي در
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 ؟شد خوب دستت راستى... گفت مريم خاله، بابا نه_

 :پرسيد دوباره كه كردم زمزمه لب زير ايآره و كشيدم دستم مچ به دستي آرام

 .هاخطرناكه... وقت همه اين اونم؟ جنگل ميري تنهايي چرا تو_

 :گفتم غد و كردم نگاهش مستقيم

 .كنم استراحت برم خواممي هم حاال... خطرناكه تو فكر، نيست خطرناك هم اصال_

 .كوبيد امسينه بر محبابي قلبم زد كه حرفي با كه بروم باال هاپله از خواستم

 مراقب كه ميگم خودت واسه... خورهمي آدم ميگن، فراريه آدم از كه كنهمي زندگي شخصى يه جااون ميگن_

 .باش خودت

 :گفتم و چرخيدم سمتش به. شد ترغليظ و غليظ اخمم

 ؟هوم؟ بياد سرم نيست قرار كه اينترنت نداشتن از بدتر... هستم_

 :گفت و كرد نما گونه چال هايخنده آن از كوروش

 ؟هست فاي واي قلوها دو خونه دونستىمي_

 :گفتم متعجب و كردم نگاهش هاگرفته برق عين

 ؟هست موبايلم تو فاي واي هك برنامه من دونستيمي توهم؟ بگي بايد االن تو و دارن فاي واي هااون_

 :گفتم خنده با و زدم هوا در بشكني

 .باي فعال... جااون دارم كار يكم من... قلوها دو خونه پشت بريم بيا فردا_
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 سيب نباشد خود از تعريف، آمد لبانم به لبخند. كردم وارسى را امروز هايعكس و كردم خارج جيبم از را موبايلم

 مانچش آن بستن نقش با. شدم خيره رو به رو به و كشيدم هوفي. امنشده متوجه تاكنون و بوده عكس خوش

 .گرفتم قلب تپش لحظه يك، كردمى كم هم را آسمان روى زيبايشان كه آبي

 اصال، است مهربان هم بسيار او. كشندمي قضاوت دادگاه پاي را هاآدم، نديده كه هستند رحمبي مردم قدرچه

 ...او

*** 

 ؟كنندمي كارچي كرديممي استفاده فايشون واي از داشتيم بفهمن اگه نظرت به_

 :گفت خيالىبي با و انداخت باال ايشانه

 .قبيل اين از و نصحيت كلي و نگرفتيم اجازه چرا كه كنندمي دعوا، هيچ_

 :گفتم و كشيدم پايين را لبم گوشه و شدم خيره رو به رو به متفكر

 ؟كنندمي قبول بگيريم اجازه اگر يعني_

 :داد پاسخ اطمينان با

 .نكنند قبول چرا، اره_

 !مرحبا ،انداختي اسكل يك گير مرا كه ممنون خدايا. امنگفته دروغ شد پوكر شكلك شبيه امقيافه بگويم اگر

 ؟كنيم دزدي بايد ما چرا ميدن اجازه كه حاال، نابغه اخه خب_

 .گفتي خودت دونمميچه خب_

 . كوبيدم امپيشاني بر دست كف با و كردم نگاهش پوكر كمي
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 . گيريممي اجازه ازشون ريممي پس_

 نگز نقش دختركشش و خفن صداي آن با كوروش، نداشتن زنگ كه جاييآن از و رفتيم قلوها دو خانه سمت به

 .كرد قبول را

 .گرفتيم را رمزش طورهمين و فايشان واي از مصرف براي اجازه هم ما، آمدند دو هر كه حسين و حسام

 كلي كه هم تلگرام، بودند كرده انفالوم همه كه اينستا. برسم اممجازي مسائل به راحت خيال با توانستممي حال

 مرا انكه نديد با اما؛ كردم باز انستاگرام در را سودابه صفحه. بخوانمشان بعدا تا كردم بازشان فقط. داشتم پيام

 :كردم زمزمه عصبانيت با لب زير آرام. خوردمي را خونم خون است كرده بالك

 .جان آبجى، روحت تو سگ_

 .شد چهارتا چشمانم موبايلش ديدن با، چرخيدم كوروش سمت به

 ؟داري اپل تو اه_

 :گفت و كرد نگاهم متعجب

 ؟چرا... آره_

 جوريك بايد فقط؛ نداشت فرقي نفتش با يا و اسيد با. بود آمده سراغم به بدجور خودكشى حس لحظه آن در

 به آخر. واي من بر واي، زنممي پرسه سامسونگ جوار در من و دارد آيفون كوروش آخ. كردممي خودكشي

 .ـناه گـ كدامين

. دبو خودمان جنگل مرد همان يا محمد لطف به اشهمه البته كه بودم شده همخو روستا اين در كه بود روزي چند

 و شدمي اممريضي و تب باعث كنم ترك را او و بروم جااين از ديگر ماه چند تا است قرار آنكه به كردن فكر حتي

 .افتاد البته افتادكهمي جانم به نبايد كه درديست همان مسئله اين
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 ديگر كه را هايشاخم. بود ستودن قابل برايم نگاهش هر و حركت هر. بود براقش نگاه و او با گذراندن روزم هر

 .ميشد سخت واقعا خود كردن كنترل كه نشستمي دل به و داشت جذبه چنان، نگو

 زندگيمان خرج بخواهد گونهچه، كنيم ازدواج اگر كه كردممي فكر، شدممي غرق كه امدخترانه روياهاي در گاهي

 . نه يا دارد شغلي او كه دانستمنمي هنوز من آخر، بدهد را

 شده ازب غار يك اندازه دهانم هزارتومني صد هاي تراول حاوي پاكتي ديدن با رفتم اشكلبه به كه روز يك آنكه تا

 . گذاشت اشچوبي كشاب درون را آن كرده هل. كنممي نگاه را پاكت دارم ديد كه وقتي. بود

 ينا با پس. دارد وجود درونش نخورده دست البته پول مقدار همين با پاكت چندين فهميدم هابعد كه كشابي

 .بود زندگيمان مهم، آيندمي كجا از هاپول آن نبود مهم برايم هم اصال. شد جور هم زندگيمان خرج حساب

 ؟نه... من خيالم خوش چه هه

 و نشد راضي خوري تك به دلم من و بود پخته شيريني جان مريم عمه كه زماني، دارم خاطربه خوب را روز آن

 .شوم شريك محمد با تا بروم جنگل به خواستم

 .دويد سمتش به دو با و شدم قافل هاشيريني از كه طوري به، ديدم ماهيگيري حال در را او رسيدم وقتي

 ؟تنهايي اونم؟ ماهگيري واو_

 .شد شكفته كه انگار اشچهره و زد برق چشمانش ديد مرا كه هرباري مثل و برگشت سمتم به

 .شيطون دختر سالم_

 محسوب رايمب مثبت امتياز يك همين و بود شده باز زبانش تخته به بزنم، نباشم خود از تعريف البته من لطف به

 .ميشد

 :دادم را پاسخش و زدم رويش به لبخندي
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 . كرده درست جان مريم عمه. آوردم شيريني برات؟ جنگل مرد طوريچه، سالم_

 :گفت و كرد اموارسي كمي

 !بينمنمي؟ كو_

 دراز ار دستش خواست. گرفتم سمتش به را هاشيريني و برداشتم زمين روي از را كولي و كردم گرد عقب فورا

 .خنديدم و كشيدم پس را طرف فورا كه بگيرد را طرف تا كند

 .بخوريم هم با بيا بنداز رو قالب اون نميشه طوراين_

 نز همان خويش ذهن در كه بود بودنش كن گوش حرف داشت كه هم ايديگه عالي خيلي خيلي خصوصيت يك

 .هاستطورياين بلي، ميشد روايت بودن ذليل

 فتمگر سمتش به و آوردم بيرون را خرمايي شيريني. كردم باز را ظرف درب و نشستم كنارش هم من، نشست

 :گفتم برچيده لب با و نگذاشتم كه بگيرد دستم از خواست

 .آ بگو حاال. بدم بهت بايد من، ديگه نشد دِ_

 ازب را دهانش و شد جدي كمي، كند باز را دهانش تا منتظر و دادم قورت را امخنده. بود ديدني متعجبش قيافه

 ياحرفه العاده فوق صورت به بگذارم دهانش در خواستم تا، بردم دهانش طرف به را شيريني حاوي دست، كرد

 .گذاشت دهانش در و گرفت دستانم از را شيريني دستانش با

 :گفت كه كردم نگاهش مات. خوردم دست رو الكچرى خيلي

 .بده بهم ديگه يكي... است خوشمزه چه_

 گاهمن دارد ديدم كه كردم نگاهش سوالي و كردم بلند سر، برنداشت كه گرفتم سمتش را ظرف حرفي هيچ بدون

 .بيوفتم پس بود نزديك زد كه حرفي با كه كندمي
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 .بده بهم خودت_

 :گفتم جدي گونههمان و دادم نشان را خودم جدي خيلي اما؛ ميشد آب قند كيلو كيلو دلم در كه حالي در

 .بخور خودت_

 :گفت انتظارم خالف بر كه كردم نازك چشمى پشت بعد و

 .باشه _

 و شيدمك عميق نفسي. است شده كن گوش حرف زيادي انگار اما؛ كند كشي منت تربيش داشتم انتظار. رفتم وا

 .ترسيدممي تابستان پايان از كنم اعتراف بايد. دوختم رودخانه خروش به را چشمانم

 ؟ساحل_

 با. كردممي نگاه را كوروش زده حيرت چهره، متعجب چشماني با و پريدم جا از متر دو كوروش نكره صداي با

 :گفت لكنت

 .ديونه كنار بيا؟كنيمي چي جااين تو..ت_

 .كند توهين من به نداشت حق او كردم اخمي

 .چه تو به_

 را قدمي چند و شد ترغليظ و غليظ اخمش. شود او ميخكوب كوروش نگاه شد باعث كه شد بلند جايش از محمد

 :گفت و گذاشت جلو

 .دختر احمقي قدراين چرا تو؟ كثيف و ديوانه اين خاطر به جنگل اومديمي روز هر تو_

 :گفتم تحكم با و گذاشتم جلو قدمي
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 .نداره ربطي هيچ تو به من شخصي مسائل، دوما بفهم رو دهنت حرف اوال_

 :غريد بلندش صداي با و رساند من به را خودش

 ؟ هم رو ريختي اين با؟ نيست اتكله تو عقل شهري يدختره تو_

 خشم اب كه گرفت را دستانم. كوبيد امپيشاني بر را بودن خراب انگ و كرد تحقيرم چنين كهآن از گرفتم آتش

 پاسخ امارادهيب زبان اما؛ بشكانم نبايد بگويم نبايد، كنم تحقير نبايد دانستممي. كردم خارج دستش از را دستم

 :داد

 . رسيده دوران به تازه دهاتي يپسره نداره ربطي هيچ تو به_

 يدهان با. شد زمين پخش شد چه نفهميدم هو يك بكوبدكه امچهره بر تا آمد باال دستش و شد سرخ اشچهره

 به را كوروش هوار كه داد تاب را آيد فرو امچهره بر بود قرار كه را دستي همان جنگل مرد كه كردم نگاه را او باز

 . برد فضا

. بود كرده ورم بدجور گردنش رگ. رسيدمي هم من گوش به جنگل مرد تنومند يسينه خس خس بلند صداي

 :گفتم و رفت سمتش به ترسيده

 .كرد غلط... تروخدا، كن ولش كنممي خواهش_

 مچ و انداختم آغوشش به را خودم ناگهاني حركت يك در. بود سوخته كوروش براي بدجور دلم، شنيدنمي انگار

 :گفتم آرام و گرفتم را دستش

 .كن ولش محمد_
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 دندوي به شروع سرش پشت به كردن نگاه بدون پسرك چارهبي. كرد ول را كوروش دستان و گذشت ايثانيه

 و شنومب را قلبش كوبش عصبي صداي راحتي به توانستممي. گذاشت تنها جنگل مرد گرم آغوش در را من و كرد

 .انداختمي گلويم بر بغض موضوع اين چرا دانمنمي

 را خودم و مبست را چشمانم لحظه يك. گرفت نفسم سفتش سينه به چسبيدن و دورم به دستانش شدن حلقه با

 .كردم غرق وجودش گرماي در

 را ايمان و دين كه عشق بر لعنت. كردمي چه آغوشم در نامحرم اين پس... خواندممي نماز من، آمدم خودم به

 .گيردمي آدم از هم

 گذاردب تا كردم بلند را سرم سختي به گونههمان. شد محكم تربيش دستانش حلقه كه شود جدا ازش خواستم

 .برد ماتم ديدنش با اما؛ برم

 دنبال هب. ديدممي چه داشتم من. بودم شده خيره او به متحير. شد شديد قلبم كوبش و گرفت نبض بدنم تمام

 .بود خالص قرمزي جايش به. نبود اما؛ گشتممي اشآبي چشمان

 محمد او مگفت اشتباه البته، قرمز چشمان با جني همان، بود خودش او.لرزيدمي كه انگار بدنم و آمدنمي باال نفسم

 .قرمز چشماني با است

 :گفتم نلرزد كردممي سعي كه صدايي با

 ؟محمد هستي كي؟هستي كي تو...ت_

 حكمم و گرفت فاصله ازم. دوخت من به را بود شدن كم حال در قرمزيشان كه چشماني و شد شل كمي دستانش

 :گفت خشم با و كوبيد چشمانش بر

 . هاچشم اين به لعنت_
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 ار فكرش كه جني آن كه نبود مهم برايم. شد قرمز چرا هايشچشم كه نبود مهم برايم اصال، نبود مهم برايم

 عمه خانه اطراف در هاشب او. بود مهم همان و دادمي جوالن ذهنم در سوال يك جااين. باشد محمد، كردممي

 ؟كردمي چه جان مريم

 :گفتم جدي و دادم قورت را دهانم آب محكم. بود شده دگرگون حالم و بود افتاده شماره به نفسم

 .نيست مهم هيچي، نيست مهم_

 غييرت از تريمهم مسئله پاي فعال. ندهد شو و شست خودش نفع به را عمه مغز فضول كوروش تا رفتممي بايد

 .دارد وجود باشد ژنتيكي تغييرات از حاصل شايد كه جنگل مرد هايچشم رنگ

 .رفتم عقب قدم يك

 .ميشه تاريك االن برم بايد من_

 .چرخيدم رويش به و ايستادم لحظه يك. دويد را قدمي چند و چرخيد عقب به سريع كه بگويد چيزي خواست

 .كردم نگاهش

 .كردم زمزمه خود با لب زير و زدم رويش به لبخندي. بود شده قرمز هايرگه با آبي چشمانش حال

 .دارم دوستت من ولي؛ جنگل مرد ببخشيد_

 ترتمام چه هر سرعت با. تربيش دويدن براي امانرژي و شد ترعميق لبخندم شيرين اعتراف اين از بعد

 .دويدممي و دويدممي

 شانانهخ سمت به لنگان لنگ و بسته دستي با و عصبانيت با كوروش ديدم، رسيدم كه جان مريم عمه خانه به

 .بروم خانه سمت به بعد و شود دور كمي تا گذاشتم.رودمي

 .دوختم چشم ديوار بر زده تكيه متفكر عمه به زده هل و انداختم خانه داخل به را خودم فورا
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 .جان عمه_

 :گفت اخم با و گرفت باال را سرش سريع

 من؟ ساحل هان؟ هاييحرف اين دختر تو...هستى عاقلي دختر كردممي فكر، ساحل نداشتم انتظار ازت اصال_

 ؟پدرت اون روي از هيچ من از؟ كنينمي حيا؟ داري پسر دوست بشنوم كوروش از بايد

 انچشم به را نگاهم آرام آرام و گزيدم را لبم. كردم كوروش نثار بودم بلد فحش چه هر و انداختم پايين را سرم

 .دوختم عمه خشمگين

 قضاوت فكر كمي از بعد... رو شاهد هايحرف بعد شنوهمي رو گناهكار هايحرف اول، ما شهر قاضي جان عمه_

 .كنهمي

 شودمي غده وگرنه شود گفته بايد چيزها بعضي اما؛ است كامل حياييبي گفتن ناروا و بود تربزرگ است درست

 :گفتم و زدم پلك آرام. كندمي تجزيه را تو كم كم و دلت روي

 و اج يه از بايد عشقي هر باالخره. نيست كنيدمي فكر شما كه طورياون كن باور ولي... عمه دارم دوستش من_

 دوست ور محمد من. ميكنه تكليف تعيين خودش واسه سركش، نداره افسار كه آدما دلِ اين. بشه شروع سني يه

 .قشنگيه وس*هـ... باشه س*ـو هــ بگيد اگر حتي، عمه دارم

 .رسيد گوش به عمه عميق نفس صداي

 ...تولدته هفته آخر گفت،ببرتت خوادمي، باشه جااين ظهر تا كنه حركت صبح فردا قراره... زد زنگ پدرت_

 .امانت جان عمه امانتي تو ساحل اما؛ كردم قضاوت، كردم اشتباه دونممي. باشي پيششون خوادمي

 سه اين رد من نبود قرار مگر، بگذرانم جااين را لعنتي تابستان آخر تا من نبود قرار مگر، گويدمي چه فهميدمنمي

 .بود چه دگر پدر آمدن پس. باشم عمه همدم ماه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | الكچرى تابستان كوتاه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 74 

 اشسوگولي داندنمي پدر مگر. شدم خيره قفس درون خرگوش به نفس نفس و نشستم زمين روي به حالبي

 .بيايم او بدون توانمنمي من بداند خواهدنمي چرا آخ. است شده دلبسته

 .اوست زندگي دختر يك آسمان داندنمي پدر مگر؛ است چشمان آن در من آسمان و زندگي سقف

 ودفر اجازه، بود كرده خوش جا هايمپلك پشت در كه اشكي به و شدم خيره جلويم به عمه هايحرف به توجهبي

 .دادم آمدن

 .ريخت را اشكم چرا. كند آرامم تواندنمي هم دنيا بريزد وقتي هايماشك داندنمي پدر انگار

 هيچ كه دمش شخصي باختهدل حرف كلمه چند و نگاه چند با كه پديده و نديد منِ تقصير، نيست پدر تقصير اصال

 .خواستن هايمانع اين نيست مهم برايم و دانمنمي او از

 ؛توانمنمي من بگويد و كنم ناله، بزنم هق بشود كاش اي

 قصد كه روزي همان دقيقا عقب و عقب به، برگشت عقب به بشود كاش اي. ببازم را عشق اين توانمنمي

 .سودابه آبجي آه اين دارد جزايي چه. داشتم را سودابه چزوندن

 ؟دارد گريه صدايم و است تاببي چرا دلم

 .دوختم او به را نگاهم فورا عمه زبان از محمد اسم شنيدن با

 نكهاي مثل...روستا اين ميان مادرش، پدر و بزرگش پدر پهلوي زمان... داره بند و زد زيادي اما؛ نيست بدي بچه_

 زا خيلي دل ولي؛ داشت زيادي سن اينكه با بزرگش پدر... بزرگش پدر بود كرده هاييخرابكاري يه دولت تو

 ادرم، ميرهمي پدرش و زنهمي مياد دنيا به محمد بعد سال چند... خدا هى، بود روزهايي چه... بُرد رو روستا دختراي

 يه عين، ميگم رو بزرگش پدر، رستم بيچاره... ميرهمي پدرش از بعد سال يك و نمياره طاقت هم بيامرزش خدا

 االخون بود شده، محمد بيچاره... كرد وداع رو فاني دار هم اون بعدش، كرد بزرگ رو بچه اين سالگي نه تا شير
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 .نداشت هم رو كسي خبربي خدا از ناتني عموي يك از غير به... بود هاهمسايه از يكي خونه شب هر... واالخون

 نهبز سر بهش يا كنه كمكش رفتمي كه كي هر. نيومد بيرون هم ديگه جنگل تو رفت شد كه سالش دوازده

 كرد ات بد مردم با قدرآن. كرد فرار بقيه ترحم از، نبود خودش دست. بود فراري همه از انگار. ميشد گالويز باهاش

 به يگدار گه و نميشد راضي دلم من البته. موند تنها و تك خودش و نرفت كه نرفت سمتش هيچكي ديگه كه

 .زدممي سر بهش پدربزرگش احترام رسم

 .پرسيدم هوا بي. است كشيده سختي قدرچه جنگل مرد چارهبي. بلعيدممي را عمه هايحرف جمله به جمله

 ؟چي هاشچشم پس_

 :گفت و كرد نگاهم متعجب عمه

 ؟چي_

 چه و بگويم چه ماندم. شدم جان مريم عمه خيره و دادم فشار هم روي را هايمدندان و زدم لبخندي زده هل

 .نگويم

 .كرد راحتم خودش كه

 ،آورده سرت باليي كردم فكر كردم تعجب لحظه يه... ميشه طورىاين كنهمي دعوا وقتى... ساحل دونيمي_

 .خداست عجيب هاىخلقت برم قربونش از يكي هم پسر اون چشماي دونىمي

 گرفته خداوند از عجيبى ينشانه چه چارهبي. است مادرزادي، چشمان آن مشكل. بودم كرده فكر درست پس

 .است

 .كردم عمه به را رويم

 ؟ناراحتيد من دست از هنوز شما عمه_
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 .كرد زمزمه آرام محو لبخندي با و كشيد عميق نفسى.كرد نگاهم عميق عمه

 .كنممي دركت... نه_

 :گفتم شده ريز چشمانى و شوق با و زدم لبخندي

 ؟داره ربط حاال تا بودنتون مجرد به كردنتون درك اين_

 :گرفت غم بوي و رنگ لبخندش

 كارت، شديمي نزديك بهش قدراين نبايد هم تو، ذارهمي پيش پا خودش بخوادت واقعا اگر... بگذريم، آره_

 .نبود درست اصال

 :گفتم سفيد خرگوش به رو لبخند با

 .دل جان عمه ديگه دِله_

 :گفت و خنديد عمه

 .رو دل اين شناسممي_

 انتك را سر. بپرسم چيزي خانه اين نزديكى در شبها هم آن محمد حضور راجب كه آمدنمى زبانم به دانمنمي

 .دادم

 دلش هم او آيا. نه يا زندمي بلند بلند من براي قلبش هم او دانمنمي و روممي دارم من كه حال... فايده چه

 گرفته بازي به را روانم و روح طرفهيك عشق از ترس. كشدمي مرا آخر هاشك اين. نه يا است ديدنم تاببي

 .بود
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 كه نبود قرمز چشمان آن اما؛ كردم برسي را بيرون دقت با گرفتم كه را وضوام رفتم بيرون به و شدم بلند جايم از

 .نبود

 انزب هم نامحرم يك با كه كردم اشتباهي كار دانستممي. كردم پهن را سجاده و رفتم اتاق سمت به غمگين

 اما؛ امتجربگىبي و جوانى پاي به گذارممي كنم آرام را خودم بخواهم اگر. كردم لمس را او آن از بدتر و امشده

 .نه

 اين اخداي. شد اما؛ شود شروع ـناه گـ با عشقم خواستنمي دلم. كردم ـناه گـ، كردم اشتباه من. شوم آرام نبايد

 .ببخش بودنت خدا منزلت به را رفت در دستم از كه هاييشدن

 ردم ديگر فردا از. آورد سراغم به را دلتنگى و سخت هاي حس تمام شب تاريكي، بردم پناه كه خواب و رخت به

 بودن الكچري مرد آن دگر. شوم غافل مجازي فضاي از كه نبود محمدي. خوردنمى رمق تابستانم اين در جنگلى

 . كنم ضعف و غش ديدنش با كه

 كه ردمك فكر فردايي به و خوابيدم پهلو به بود درشتم دانه هاياشك از حاصل كه بالشت شدن خيس از غمگين

 . عشقم ديدار آخرين و فردا. كنم خداحافظي محمد از گونهچه

*** 

 الكچري عادل تين بسيار بلكه نه جالب شايد. است بودنم خيز سحر هم آن، بودم كرده پيدا را جالبى عادت خيلي

 .است انگيز شگفت

 پر قدقد و هاخروس كردن قولى قولى صداي به برسد چه نداشتم هم را خودم حوصله كه بود روزهاي آن از امروز

 .جان عمه هايمرغ عشوه از

 .كرد باز را هايماخم كمى عمه صداي
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 عزيز بخور رو تصبحونه حاال... مياد جلو خودش بخوادت اگر جان عمه ولي؛ سختته و اذيتى خيلى دونممي_

 .عمه

 :دوختم عمه به و گرفتم محلى كره و پنير از را نگاهم غمگين

 .بهش تلنگر يه هم شايد يا؟ خداحافظي يه؟ ببينمش برم بار آخرين براي ميشه_

 :داد جلود را لبانش و كرد اخمى عمه

 .تو نه بياد اون بذار. چيزيه خوب هم غرور؛ نكرده الزم... عمه وا_

 :گفتم و كردم اخمى متقابال

 و پشيموني فقط جاها بعضي غرور... نه كه معلومه؟ دونهمي، رممي دارم دونهنمي اونكه؟ عمه بياد كجا اون آخه_

 ؟هوم آخر ديدار. خداحافظي يه فقط؟ عمه برم. مياره حسرت

 .شدم وارد هندي فيلم و عطف راه از و كردم فادهاست ازموقيعت منم، كندمي نگاه متفكر دارد ديدم

 ذارب اما؛ كردم منم كردي تجربه، چى يعنى قراريبي و تابىبي دونىمي، شدي عاشق حاال تا كه دونممي عمه_

 استپسره دسته اون از محمد... باشه آينده فكر به كه شما قول به. بياد خودش به تا ميرم دارم بگم بهش برم

 ؟عمه برم... الزمه تلنگر، خوايمي كه چيزي اون طرف بدي هلش بايد كه

 :گفت حرص با و آرام و كرد فوت كالفه را نفسش

 .برگرد سريع... نشه آبروبي اعتماد اين اميدوارم، دارم اعتماد بهت من..ساحل برو_

 :گفتم خنده با و كردم بغلش و پريدم خوشحالي از

 .جان مريم عمه مرسي_
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 :گفت و زد لبخندي

 .دخترم بشي خير به عاقبت برو_

 نگلج سمت به.امچيكريكى شلوار و پوش تك روي بر بازم جلو اسپرت مانتوي پوشيدن از بعد و زدم لبخندى

 .دويدم

  رسدمى پايان به عمرم شبى دانممي كهمن

 رسدمى آسان و سهل من خاموشى نوبت

 نباشم عاشق چرا پس، چرا پس

 بر لب. نبود كه نبودش نام محمد فرد آن اما؛ كلبه اطراف تا بگير رودخانه از كردم برسى دقت با را اطرافم و دور

 .زدمى پرسه جنگل در يا و بود گيرىماهى حال در يا موقع اين تا هميشه او. ايستادم جاهمان اىلحظه و چيدم

 .دگر بود ساحل تصميم اما؛ بود نادرستى تصميم چند هر شوم اشكلبه وارد گرفتم تصميم

 . چرخاندم حدقه در را چشمانم، چوبى تخت روي بر اشهركولى هيكل ديدن با كه شدم اشكلبه وارد سختى به

 بايد دمر يك است گفته كى آخر بگويد من به يكى. شدم بلندش مژگان ميخ لحظه يك كه رفتم سرش باالى

 وفنژل ديدن با و برداشتم را جعبه.افتاد سرش باالى قرمز قرص به نگاهم. باشد داشته بلندى مژگان چنين

 را نگاهم و كشيدم هوفى. است خواب قطبى خرس يك مثل چرا بگو پس. انداختم باال را ابروانم دو چهارصد

 داشت وجود درش پول هاىپاكت كه كشابى همان از غير به نداشت خاصى چيز. چرخاندم كلبه دور به كنجكاو

 .نكرد جلب را امتوجه چيزى

 ؟كنىمي كارچي جااين تو_
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 داربي جناب. ببينم را كشاب درون و دهم انجام خير امر يك خواستممى كه لحظه همين، بود خواب مدت همه اين

 .شد

 ؟خوردي هاقرص اون از كنهمي درد جايت... بخير ظهر سالم_

 :گفت گونههمان و شد بلند و داد لب زير را سالم جواب و داد تكان سري

 .كردمى درد سرم_

 هنمذ در را صورتش اجزاي جز به جز خواستممى.كردم نگاهش مستقيم و اشچهره به زدم زل فقط نگفتم چيزي

 :گفت و كرد نگاهم مشكوك. كنم ثبت

 ؟كنىمى نگاه طوراين چرا_

 :گفتم و زدم غمگينى لبخند

 .اصفهان ميرم دارم... خداحافظى واسه اومدم_

 . رفت عقب خوران تلو را قدم يك. كردمى نگاه مرا متحير باز نيمه لبانى با و پريد رنگش لحظه يك

 و باال از را اين بود شده تند هايشنفس. كردن بيان را آن مقدمه بدون آن از ترسخت و است سخت دانممى

 .فهميدم اشسينه عميق شدن پايين

 :گفت محو لبخندي با و كرد نگاهم عميق

 ؟كنىمي شوخى_

 دستش كف كنده پوست و رك را حقيقت طوراين اما؛گفتممي دروغ، دگر بار هر مثل، كردممى شوخى كاش اى

 .گذاشتمنمي
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 .نه_

 ار اشخنده كه است بار اولين، ريخت پايين هري دلم. گشت تبديل خنده به كه قدرآن و شد بازتر لبانش

 .است ترگوشنواز هم بلبل صداي از گوش در هايشخنده شيواي صداي طنين. خنددمي زيبا قدرچه. بينممي

 .ميان اين در چيست دگر قلب كوبش اين پس آخ. كنم ترك را شگفتى از پر مرد اين خواستممى واقعا من

 .زدمي موج درش عصبانيت و خشم باراين اما؛ برگشت اشجدي حالت به شد تمام كه اشخنده

 .نميرى جاهيچ تو_

 از و نشستممي فيسش تو فيس و ماندممى جاهمين ابد تا كه بود من دست اگر! هاخودش براى زدمي هاييحرف

 .بردممى لذت گرمش حضور

 .خب اما؛ برم خوادنمى دلم... رسهمي پدرم ديگه ساعت دو تا_

 ارمد عمرم تا كه بگويد من به را دارم دوستت ذكر و كند باز را خوشرنگش لبان آن كهآن منتظر... بودم منتظر

 :گفت عاجزانه انتظارم خالف بر اما؛ ماندممى پايش

 ؟چى من پس_

 .اردد دوستم گويدنمى لعنتى اين چرا پس. كردم راكنترل خودم اما؛ سرم تو بيا تو بگويم خواستم عصبى

 .ساحل_

. كندمى اعتراف باراين. زدمى امسينه بر زمانى هر از ترمحكم قلبم.دوختم چشم او به منتظر اسمم زدن صدا با

 .دانممي

 .نرو ساحل_
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 ندارد دوستم واقعا شايد اصال؟ است آور زجر قدراين دارم دوستت يك است مدلش چه دگر اين. شد خالى بادم

 :گفتم حرص با.كنم مي پردازي خيال ذهنم در من و

 .برم بايد دارم زندگى و كار من ولى؛ ببخشيد_

 .آمدم پايين كلبه هايپله از سختى به و فورا حرف اين زدن از بعد

 .شد هم طورهمين كه برساند من به را خودش تا رفتممى راه آرام آرام

 .كن صبر_

 نگاهش در نااميدي و دردمندى جور يك. گرفت اوج قلبم تپش نگاهش ديدن با. چرخيد سمتش به و ايستادم

 .ميزد موج

 ؟چى من پس_

 يسسرو را خوشگلش دهان نزنم كه كن عطا من به نيرويى خداوندا. كشيدم عميقى نفس و بستم را چشمانم

 .چي تو بگويم وقت آن تا المصب دارم دوست بگو؟ چى پشم؟ چي كشك. كنم

 .رسيده االن تا پدرم مطمئنم، برم بايد من...اما؛ بشى وابسته من به تو خواستمنمى_

 مهم بحث اين وسط دگر لعنتى بغض اين. هايمقراريبي و دلتنگى از نديدنش از بغضى. بود گرفته بغضم

 .كردميچه

 .بد خيلي، داشتم بدي حس

 .ندارد معنا زندگي، هاثانيه اين از بعد گويندمى كه هاييآن از خطم آخر كردممى حس چرا دانمنمى

 ...آخر در و كرد رصد را صورتم وجب به وجب قرارشبي چشمان، رسيد هادقايق به و گذشت هاثانيه
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. تاس زندگى پايان برايم اشآبى چشمان بستن، نداشتم دوست وقتهيچ من كه چيزي، بست را چشمانش

 پيچك همانند دستانش و رساند من به را خودش قدم دو با سريع ايلحظه در و فشرد هم روي محكم را لبانش

 . پيچيد دورم به

 .دانممي را اين؛  سوزاندمي مرا آخرش گرما اين اما؛ عشق گرماي به دقيقا، بود گرم آغوشش

 :گفتم بغض با و گزيدم را لبم

 .گناهى تو، نكن_

 :گرفت جانم از نفس ايزمزمه با و فشرد خودش به مرا تربيش

 . ـناه گـ ترينشيرين هم تو و_

 :زدم لب آرام لرزانم صداي با تركيد بغضم و شد شل عضالتم

 .ببخش، بودي تو من الكچري تابستون_

. كردميم استغفار طلب طورآن نامحرم محمد با برخورد براي گونهچه كه افتادم ديشبم توبه ياد به گريه ميان در

 شآت در اين از تربيش تا كردم او به پشت.كردم پاك را هايماشك دست پشت با و شدم جدا او از توان تمام با

 .نسوزم عشقش ـناه گـ

 .بشه كه نشد اما؛ تررمانتيك و ترالكچرى؛ داشتم بهتري خداحافظي انتظار. دويدم سرعتم تمام با

 .خودش و ماندممى ابد تا من و دهد سر عاشقانه نجواي و دنبالم بيايد كاشاي

 ورتمص به آبى و رفتم بهداشتى سرويس سمت به زده هل پدر ماشين ديدن با رسيدم كه جان مريم عمه خانه به

 .كشيدم عميق نفس چند و زدم
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 ندبل صداي با. ندارم خبر خودم و دلتنگم چقدر كه افتاد يادم تازه پدر ديدن با گذاشتم كه خانه داخل به پا

 :گفت خنده با و زد سرم بر مهر پر ايــوسه بـ. پريدم آغوشش به بغض با و كردم صدايش

 ؟انباباج خوبى. بود ساكت ساكتِ خونه نبودى كه تو. بود شده تنگ واست دلمون... بابا شيطونِ ساحل به_

 از پدر. جان مريم عمه عطر خوش چاى فنجان يك و ناهار خوردن از بعد. دادم را پاسخش و كردم ايخنده

 هايساك بغض با و چيدم بر لب. شد ما هنگام زود حركت براي ايبهانه موضوع همين و گفت مادر تابىبي

 .گذاشتم ماشين عقب صندوق در را املباسى

 از بعد. دادمى وسعت بغضم به موضوع همين و زدنمي مردجنگل راجب حرفى هيچ عمه كه بود آن بر تعجبم

 .شدم ماشين سوار جان عمه قراريبى هايآوازه و شاهانه روبوسى

 .شد تمام. دوختم چشم عمه به ماشين عقب شيشه از و گشتم بر كرد حركت به شروع كه ماشين

 اام؛ است احمقانه دانممى.  امجاگذاشته هياهو پر روستاي اين در شخصي گِرو در را قلبم من. شد تمام ساحل

 !ابد تا ماند خواهم منتظرش

 او، ندازب اتبنده به نگاهى خدايا. رفتن اين و خداحافظي اين است تلخ قدرچه كه آخ. دهد پس را قلبم و بيايد تا

 .ندارد قلب ديگر

 !لعنت، جوانى غرور اين به لعنت آخ.دارم دوستش گفتممي او به من كاشاي

 خبر خودم و بودم همه دلتنگ من قدرچه كه آخ. دادمى را خانواده خوب بوي و رنگ همان؛ بود هميشه مثل خانه

 .جان سودابه آبجى حتي، نداشتم
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 از آمدن از بعد كه هم خرخوان سودابه. خوردنمى جم كنارم از كه هم سعيد و نميشد سير بوسيدنم از كه مادر

 هايخصومت تمام يكديگر كشيدن آغوش به با كه بود سان بدين و كرد پشيمانى ابراز حسابى دانشگاهش

 . كرديم فراموش را بچگانه

 .دلتنگم هنوز كه هنوز من و سالگيم هفده تولد. بود تولدم امروز

.  امنداشته هم را قبل هايشيطنت حوصله دگر حتى. ندارد وجود من در هميشگى طراوت وحس زندنمى دگر قلبم

 ناي در اما؛ جوانى دوره افسردگى گويدمي سودابه و است شدنم بزرگ از نشان تازه هاياخالق اين گويدمى مادر

 .شدن بزرگ و افسردگى به چه مرا آخر، است مرگم چه كه دانممى خودم تنها ميان

 هاحاط را دلم وجب به وجب قراريبى. زندمى چنگ گلويم در بدجور بغضم نويسممى را خاطرات اين دارم كه حال

 دهخن با سودابه. امگرفته عزا خود براي دل در جااين من و هستند خانه تزيين مشغول مادر و سعيد. است كرده

 :گفت و كرد من به رو و گذاشت جايش سر را خانه تلفن

 .نزديكه، برسونه تولدت واسه رو خودش خوادمي كرده حركت ظهر ميگه راهِه تو مريم عمه_

 ابراز و نرفت كنار لبان از لبخند. بود ميان در جان مريم عمه پاى باشد هرچه. زدم لبخندى.زد برق چشمانم

 كه نداشت وجود عشقى شايد اصال. كردم فكر امعشقى شكست به دوباره لحظه يك اما؛ كردم خوشحالى

 يا رماد يا خواهر يك مثل هم او و كردم تعبير اشتباه را او كارهاى من شايد. باشد ميان اين در شكستى بخواهد

 به كه زمانى چشمانش در دنيا هاىعاشقانه تمام كردممى حس چرا پس خب اما؛ كردمى نگاه مرا ديگر چيز هر

 .دارد وجود كندمى نگاه من

 .ديگه برو دِ..كنيم شروع ميخوايم، شو آماده برو ساحل_

 .رفتم بابا باشه_

 .ندادم را جوابش هميشه برخالف من و كردم نثارم لب زير را ى"بداخالق" سودابه
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. مآورد هم را خودم ته و سر شوميزم همرنگ لب رژ يك و صورتى شوميز يك و نود قد لى شلوار يك پوشيدن با

 :كردم زمزمه آرام و كردم نگاه آينه در خودم به

  باشم تو آرزوى در بميرم كه نفس آن در_

  باشم تو كوى و خاك كه جان دهم اميد بدان

 در متس به كنان حمله همگى همين براى است عمه دانستيممي. آمد در صدا به خانه زنگ كه رفتم بيرون اتاقم از

 :گفت گونههمان شد وارد كه عمه. رفتيم

 .همرامه نامحرم... ياهلل_

 مرد است پوشيده لباس آدم عين گونهاين كه كسي بود سخت باورش. كردم نگاه عمه سر پشت به شدم مات

 ناي و بود زده ته از را هايشريش. بوديم دوخته چشم جنگل مرد و عمه به متعجب مان همه. باشد خودمان جنگل

 هارچشمىچ. بگيرم چشم اشچهارشانه هيكل و بلند قد از توانستمنمى. بود آورده پايين بسيار را سنش موضوع

 .پريد حالم و حس تمام اتاق درون به سودابه توسط دستم شدن كشيده با كه پايدممي را او

 ؟كنيمي طورياين چرا آبجى اِع_

 :گفت و كرد اخمى سودابه

 .نزن زل مردم پسر به هم طورياين سرت بكن روسري_

 :گفت كه كردم نگاه متفكر سودابه به و انداخت موهايم روي بر شالي و چيدم بر لب

 ؟عمه همراه كيه پسره اين_

 :گفتم خنده با
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 .ديگه محمد_

 ديمبو شده خيره جنگل مرد و عمه به متعجب همگى. كردم پرسى احوال و سالم عمه با و گذشتم كنارش از فورا

 :گفت و كرد باز لب عمه كه

 .خواستگارى اومدم_

 ودب نزديك... گويىمي مرا. رفت يادشان كشيدنش نفس همه كه بود سريع و مقدمه بدون جمله اين قدراين

 .كنم وداع را فانى دار جاهمان

 نگاهم و خوردم تكان جايم در معذب. است زده زل من به وزغ عين خدايا واي، انداختم محمد به چشمى زير نگاه

 :كرد اىخنده تك و آمد خودش به پدر باالخره. دوختم امخانواده متعجب چهره به را

 هتابستون ترم هم امسال، داره دانشگاه سودابه كه دونىمي، راستش خب. شديم شوكه ما، مقدمهبى چه عمه_

 .ميشه چي خدا اميد به ببينيم تا برداشته

 :گفت و زد متينى لبخند عمه

 .كنم خواستگارى محمد آقا واسه رو ساحل كه اومدم_

 .كندها الكچرى را آدم است بلد خوب امعمه؟! نفهميدم ما و شد محمد آقا كى اين، محمد آقا... اوهو

 و داد سر به مصنوعى ايخنده پدر. كردمى نگاه را جمع متحير ايچهره و باز دهان با و بود ايستاده پا سر سودابه

 :گفت

 .است بچه، ميشه سالش هفده امروز تازه ساحل عمه_

 .شد باز هايماخم عمه صداي با كه انداختم پايين را سرم و كردم اخم
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 نيست ايعجله، بشه دانشگاه وارد ساحل تا بشن نشون اينا حاال، شده خانمى ماشاهلل ساحل؟ رضا چرا ديگه تو_

 .كه

 :گفت و زد مصنوعى العاده فوق لبخند مادر

 ؟چيه آقا اين شغل اصال، رفتيد رو آخرش تا كه شما خانم حاج_

 را ممانشك پنير و نان يه با سرم تو بخوره شغل آقا. كن بار باقالي و بيار خر حاال. فشردم مبل در را خودم محكم

 .ديگر كنيممي سير

 :گفت و كرد صاف را صدايش و خورد تكانى كه كرد جنگل مرد به اياشاره عمه

 .شهر بيام كنم جمع رو هامپول تا كنممي كار قربون مش كشاورزى هاىزمين سرِ_

 گاهن محمد به متفكر پريده باال ابروانى با كه كردم مادر به نگاهى. زد را هاحرف اين زيبا و مظلوم قدرچه كه آخ

 .آورد ميان به را بحث دوباره عمه. كردمى

 مادرش و پدر و فرزنده تك، شناسممي بچگى از رو گل محمد آقا اين، كنن شروع جايي يه از بايد همه باالخره_

 .باشن كامل همه زندگى اول نيست قرار... شما به دادن رو عمرش

 :گفت لبخند با و گزيد را لبش پدر

 .ميزنه رو اول حرف جااين ساحل نظر البته شماست با حق بله_

 .ندارم مشكلي من_

 متين يخيل و گزيدم را لبم. رفت كنار لبانم از لبخند.كردند نگاهم شده درشت چشمانى با همه، حرفم اين زدن با

 :گفتم جدي و
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 .ندارم مشكلى من بگن پدر چى هر يعنى_

. رفتگ غيض با را رويش و كرد نثارم جانانه ابروى و چشم يك مادر. نگفت هيچ و انداخت من به دقيقى نگاه پدر

 .كردم نظاره را جمع چشمى زير و چيدم بر لب

 :گرفت امسكسه پدر حرف با كه

 ناال همين من، ديممي جواب ديگه هفته بگيم هميشگى رسم به نيست درست و اومديد دورى راه از دونممي_

 هعم حرف... بشن آشنا هم روحيات با تا باشند نامزد يكسال ميدم اجازه اما؛ است بچه ساحل، زنممي رو حرفم

 .سنده مواسه خانم

 هاهفته تا و كردند مخالفت سودابه و مادر. ترينشكوه پر و ترينالكچرى، بود عمرم تولد بهترين شب آن

 فكر هب بس از، كندمي بازي را نخودي نقش خاطراتم در كه نگويم سعيد از. بود مخالفتشان از نشان هايشاناخم

 هباالخر شديم تنها كه شب آن آخر. كندنمى رنگ پر را خاطراتم در جايي است محل هايبچه با بازي و فوتبال

 نامزديمان از ماه شش. ترسناك و تاريك شب همان در ديدتم كه شبى همان از، دارد دوستم كه كرد اعتراف

 تشويق تا خوانممي درس تريبيش شوق و حس با، دلم در محمد عشق رنگ پر نقش وجود با من و گذردمي

 را فانى دار و داد جان به جان سفيد خرگوش آن. بگويم رفت يادم راستي. كند النه وجودم پود و تار در محمد

 خرگوشي گرفتن براي محمد دلگرمى با اما؛ كردم گريه عاشقيمان نشان براي قدرچه كه است يادم. كرد وداع

 .پيوست خاطرات به هم خرگوش آن، برايم ديگر

 رد عزا از دلى و زدمي پرسه روستا در هاشب آنكه از، گفت اشتنهايي از، پرسيدم كه هاشب راجب جنگلم مرد از

 .دش تررنگ پر حضورش الهوتى زيباي شعر با كه شبى همان، ديد مرا شب آن كهآن تا آوردمي در شب تاريكى

 هب. بپردازد را است كرده تعيين برايش پدر كه هاييخرج بتواند تا كردمى كار سخت ماه شش اين در محمد

 يعاشقانه ترينالكچرى كندمي كار و ريزدمى عرق من عشق به آنكه. است ستودن قابل عشق اين نظرم

 .دنياست
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 حمدم و من شد باعث اشهوشمندانه بسيار چيني خبر آن با كه بكنم نردبان كوروش از هم يادى بايد جااين در

 ...اما؛ متنفرم چنينى اين هاىآدم از كه هرچند. برسيم يكديگر به

 .باشم داشته بزرگ عاشقانه يك وسعت به ايخانواده خوانممي را خاطرات اين كه بعد سال چندين اميدوارم

 .كنممي آرزو را الكچرى تابستان چنين يك بخت دم پسران و دختر يهمه و فرزندانم تمام براي

  دل جدا يادت از لحظه يك نشد

 دل مرحبا،دل آفرين،دل زهى

  ندارم آسايش دم يك دستش ز

 دل با كرد بايد چه دانم نمى

 عشق از كردم منعش بار هزاران

 ؟دل خطا راه از برگشت مگر

 كرد مبتال دل مرا چشمانت به

 دل بال، دل مصيبت،دل فالكت

 ""الهوتى""

 

 از نممنو. دادند نوشتن اميد من به هاشونمهربوني و انرژى با كه محبتى و مهر از پر دوستان تمامى از ممنونم

 مادر به شىپيشك ناقابل چند هر را كوتاه داستان اين، بتوانم تا داشت نگاه جانم در نفس تاكنون چنين كه خدايي

 .كنم جانم از عزيزتر
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 .شاهللان، شوند خير به عاقبت جوانان تمام آنكه اميد به

٦٩٣١/١/٢٢  

 چهارشنبه روز ٦٠:١١ ساعت

 *پايان*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
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تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

https://t.me/negahdl

